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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.

    Με την υπ’ αριθμ. 55874/ΥΠΕ/5/000298/Ε/ν.3299/2004/ 
3.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της εταιρείας «ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ 
Α.Ε.» που αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό −ολοκληρωμέ−
νης μορφής − ξενοδοχειακής μονάδος 2(*),» δυναμικότη−
τας 162 κλινών (84 δωματίων) στη περιοχή Τιγκάκι στον 
Δήμο Δικαίου της νήσου Κω του Νομού Δωδεκανήσου, 
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τεσσάρων εκατομ−
μυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων σαράντα 
εννέα (4.777.049,00) ευρώ με επιχορήγηση ποσού δυο 
εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τρι−
άντα ένα (2.054.131,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 43% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης.

Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 25.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(2)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑ−
ΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευ−
θύνης» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει 
με το κίνητρο της επιχορήγησης.

    Με την υπ’ αριθμ. 56587/ΥΠΕ/5/000395/Ε/ν.3299/2004/ 
8.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
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στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, επένδυσης 
της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ» Μονοπρόσω−
πη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με το κίνητρο της 
επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση φωτοβολταϊκών 
στοιχείων, στη θέση Καταβόθρα του Δήμου Ζάρακος 
του Ν. Λακωνίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης 
πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (508.300) ευρώ 
με επιχορήγηση ποσού διακοσίων τριών χιλιάδων τρια−
κοσίων είκοσι (203.320) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 40% επί 
του επιχορηγούμενου κόστους της επένδυσης.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
μόνιμης απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 22.9 .2008 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 56700/Β.3033 (3)
Χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για αγορά δη−

μητριακών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις 
την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» όπως 
και ισχύει.

2. Το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων 
ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγ−
ματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»

3. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Οργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

4. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995) 
«Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού».

5. Το με υπ’ αριθμ. 20698/19.11.2008 έγγραφο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

6. Την ανάγκη στήριξης των Ενώσεων Αγροτικών Συ−
νεταιρισμών (ΕΑΣ) και των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών 
Συνεταιρισμών της χώρας προκειμένου να αντιμετωπι−
σθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω των 
ιδιαιτέρων συνθηκών στη διάθεση των παραγομένων 
στη χώρα μας το 2008 δημητριακών, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

Εγκρίνεται επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια που έχουν 
χορηγηθεί κατά το έτος 2008 ή θα χορηγηθούν εντός 
του ιδίου έτους, από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στις Ενώ−
σεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και στους Πρωτοβάθμι−
ους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας προκειμένου 
να διατεθούν στους παραγωγούς, για αγορασθείσες ή 
παραληφθείσες ποσότητες δημητριακών το 2008.

Τα ανωτέρω δάνεια θα επιδοτούνται από την ημερο−
μηνία χορήγησης τους.

Άρθρο 2

Ως επιτόκιο ορίζεται το επιτόκιο των εντόκων γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) δωδεκάμηνης 

διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την έναρξη της 
περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 30% πλέον 
εισφοράς του ν. 128/1975, όπως ισχύει και θα επιδοτείται 
κατά 100% από το λογαριασμό του ν. 128/1975.

Το σύνολο των ήδη χορηγηθέντων και χορηγουμένων 
δανείων δεν θα υπερβαίνει τα 150.000.000 €.

Άρθρο 3

Τα ανωτέρω δάνεια θα έχουν διάρκεια από την ημε−
ρομηνία χορήγησης τους μέχρι την ημερομηνία εξό−
φλησης τους η οποία δεν μπορεί να είναι πέραν της 
30.9.2009.

Ορίζεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των εν−
διαφερομένων μέχρι 16 Ιανουαρίου 2009.

Κάλυψη δαπάνης
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−

ρούσας απόφασης το ύψος της οποίας δεν είναι δυνα−
τόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του 
ν. 128/1975, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
(4)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΕ−
ΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «J. 
PELEKIS INTERNATIONAL TRANSPORTS S.A.», στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

    Με την υπ’ αριθμ. 55979/ΥΠΕ/5/00415/Ε/ν. 3299/2004/ 
4.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «J.PELEKIS INTERNATIONAL TRANSPORTS S.A.» 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, 
στη θέση «Λάκκο Σκληρού» του Δήμου Ασπροπύργου 
του Νομού Αττικής, συνολικής επιχορηγούμενης δα−
πάνης ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομή−
ντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (2.978.670) 
ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 22% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων 
τριακοσίων επτά ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ 
(655.307,40 ευρώ).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έντεκα (11) νέες 
θέσεις απασχόλησης (11 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
30.9.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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    Αριθμ. 157301/Δ4. (5)
Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανι−

σμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 157, 158, 159, 160, 161 και 162 του 

ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. Α΄ 26).

β) Του α.ν. 952/1937 «Περί Ιδρύσεως Οργανισμού προς 
έκδοσιν σχολικών κ.λπ. βιβλίων» (ΦΕΚ. Α΄ 469) όπως 
τροποποιήθηκε με άρθρο 75 ν. 1566/1985 (ΦΕΚ. Α΄ 167).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ. Α΄ 98).

 δ) Της υπ’ αριθμ. Δ4/337/18.6.1990 κοινή υπουργική 
απόφαση Περί αντιστοιχίας οργανικών μονάδων του 
Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων προς τις ορ−
γανικές μονάδες του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ. 416/Β/9.7.1990).

 ε) Του π.δ. 104/2007 «Αναδιάρθρωση θέσεων μονίμου 
προσωπικού του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βι−
βλίων» (ΦΕΚ. Α΄ 131).

στ) Την υπ’ αριθμ. Δ4/227/6.4.1999 απόφαση σύστασης 
του υπηρεσιακού συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσε−
ως Διδακτικών Βιβλίων (ΦΕΚ. 358/Β/13.4.1999).

ζ) Το με υπ’ αριθμ. 6751/20.10.2008 έγγραφο του 
Ο.Ε.Δ.Β.

η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί το υπηρεσιακό συμβούλιο έχει 
ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί με την παρούσα συ−
γκρότηση με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
αρμόδιο για το μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού Εκ−
δόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.), στον οποίο υφί−
στανται τέσσερις (4) θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης 
ως εξής:

 α.1. Δύο (2) Προϊσταμένους Διευθύνσεων, που απο−
τελούν αυτοδίκαια μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
Από τα δύο αυτά μέλη ορίζονται ο Πρόεδρος του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του.

α.2. Έναν (1) υπάλληλο άλλου κλάδου που δεν υπάγεται 
στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου 
είτε έναν (1) υπάλληλο άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή νο−
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με βαθμό Α΄ και ενός 
τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου 
Τμήματος που να υπηρετεί στην έδρα του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ή στο Νομό Αττικής.

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με 
βαθμό Α , με τους αναπληρωτές τους.

 2. Τα υπό στοιχείο α΄ μέλη της παρ. 1 ορίζονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Δ.Β., με ισάριθμους 
αναπληρωτές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 159 του ν. 3528/2007.

 3. Με την απόφαση ορισμού των μελών του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο ανα−
πληρωτής του Προέδρου από τα υπό στοιχείο α.1. της 
παρ. 1 μέλη.

 Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του 
Προέδρου, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπλη−
ρωτής του προεδρεύοντος.

4. Ένα (1) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη και ένα 
(1) από τα αναπληρωματικά θα είναι διαφορετικού φύ−

λου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες 
προϋποθέσεις.

 5. Εισηγητής ορίζεται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προ−
ϊστάμενος της Υπηρεσίας προσωπικού, εκτός αν είναι 
και μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως ειση−
γητής ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 
του άρθρου 133 του ν. 3528/2007, ένα από τα μέλη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

6. Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου του 
Ο.Ε.Δ.Β., ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ 
με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της 
οικείας υπηρεσίας.

7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
είναι διετής. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου με απόφαση που 
εκδίδεται κατά το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους 
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου των ετών, των οποίων ο 
τελευταίος αριθμός είναι άρτιος.

 Κατά τη διάρκεια της διετίας απαγορεύεται η αντι−
κατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα 
σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 78214/1378 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 «περί χρονικών ορίων 
εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 
264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. της 27.6.1932 «περί κωδικοποι−
ήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ. της 14.8.1950 «περί κανονισμού 
ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως 
αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
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10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 
1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση (Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.).

13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Β΄ ημερολο−
γιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 142600/Β2/5.11.2008 έγγραφο του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16. Την από 20.11.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου−
λίου Εργασίας (ΑΣΕ). 

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2008, ΚΑΕ 0261 
ποσόν δαπάνης 633,60 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για δυο (2) 
υπαλλήλους, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, 
έως 20 ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων 
ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 79573/1396 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων Νομού 
Αττικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα  Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 «περί χρονικών ορίων 
εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 
264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 27.6.1932 «περί κωδικοποιή−
σεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ. της 14.8.1950 «περί κανονισμού 
ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως 
αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 
1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση (Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.).

13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄....ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 7424/19.11.2008 έγγραφο του Πολιτι−
σμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων.

16. Την από 20.11.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου−
λίου Εργασίας (ΑΣΕ).

17.Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολο−
γισμό έτους 2008 του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου 
Αθηναίων, στον ΚΑ 6022 ποσόν δαπάνης 150.000,00€, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για ενενήντα 
έξι ημερομισθίους υπαλλήλους (μουσικούς), με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του Πο−
λιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων Ν. Αττικής, έως 
6 ώρες, το μήνα, ο καθένας, επί πλέον των εγκριθεισών 
υπερωριών με την με υπ’ αριθμ. 69742/1287/17.11.2008 
Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας και πέραν των νομίμων ορίων υπε−
ρωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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    Αριθμ. 78445/1381 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 «περί χρονικών ορίων 
εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 
264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. της 27.6.1932 «περί κωδικοποι−
ήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ. της 14.8.1950 «περί κανονισμού 
ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως 
αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του 
ν.1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση (Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.).

13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄.....ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποί−
ηση και αναμόρφωση της αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997)».

15. Το υπ’ αριθμ. 330495/12.11.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16. Την από 20.11.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου−
λίου Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον Κ.Τ.Γ.Κ. & 
Δασών ,Φ110 ΚΑΕ 0261 ποσόν 9.600,00 €, αποφασίζου−
με:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για εφτά (7) 

μισθωτούς, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−

φίμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό−
νου, που υπηρετούν στο ΚΕΠΠΥΕΛ Τρικάλων (ειδική Απο−
κεντρωμένη Υπηρεσία), έως 26 ώρες το μήνα, ο καθένας, 
πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. Υ4ε/75641 (9)
Σχετικά με εφαρμογή της μεθόδου γ− Knife σε παιδιά.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 

123 Α/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας».

2. Τις διατάξεις των π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93 Α΄), 517/1991 
(ΦΕΚ 202 Α΄) και 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με το π.δ. 198/2007 (ΦΕΚ 225 Α΄).

3. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α΄) Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 100760/26.9.2005 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων, προϋποθέσε−
ων και ενδείξεων για τη διενέργεια της Στερεοτακτικής 
Ακτινοχειρουγικής πράξης με την τεχνική γ− Knife σε 
Νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές και καθορισμός νο−
σηλίου εκτέλεσης αυτών.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ4ε/136227/2008 απόφαση «Άδεια 
καταλληλότητας της ιδ. Κλινικής − ΥΓΕΙΑ Α.Ε − για την 
διενέργεια Στερεοτακτικών Ακτινοθεραπειών με την 
τεχνική γ− Knife».

6. Το από 31.7.2008 έγγραφο της Εκτελεστικής Επι−
τροπής του ΚΕΣΥ.

7. Το από 28.5.2008 έγγραφο της ιδ. Κλινικής «Δ.Θ.Κ.Α 
Υγεία Α.Ε».

8. Το γεγονός ότι η μέθοδος γ− Knife δεν διενεργείται 
σε κανένα παιδιατρικό νοσοκομείο της Χώρας.

9. Τα αιτήματα γονέων προς την Υπηρεσία μας, τα 
παιδιά των οποίων χρήζουν θεραπείας με την μέθοδο 
γ− Knife και το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί 
καθώς για την εφαρμογή της, απαιτείται η μετάβαση 
των μικρών ασθενών σε νοσοκομεία εκτός Ελλάδας, 
γεγονός εξαιρετικά δύσκολο για τους μικρούς ασθενείς 
και τις οικογένειες τους, καθώς κοστίζει σε χρόνο και 
σε χρήμα, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε ειδική άδεια στην ιδ. Παιδιατρική Κλινική 
ΜΗΤΕΡΑ Α−Ε προκειμένου να χρησιμοποιεί τις υποδομές 
της ιδ. Κλινικής ΥΓΕΙΑ Α.Ε για τη διενέργεια Στερεο−
τακτικών Ακτινοχειρουγικών πράξεων με την τεχνική 
γ− Knife σε παιδιά.

Οι μικροί ασθενείς εισάγονται στην Παιδιατρική κλι−
νική ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Διακομίζονται στην ιδ. Κλινική ΥΓΕΙΑ Α.Ε την ημέρα 
εφαρμογής της θεραπείας με την τεχνική γ−Knife και 
μετά το πέρας της θεραπείας διακομίζονται στην ιδ. 
Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι 
η παρακολούθηση των ασθενών αυτών γίνεται, από τον 
νευροχειρουργό που έχει διενεργήσει το γ− Knife».
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Πριν την εφαρμογή της θεραπείας γ− Knife οι μικροί 
ασθενείς υποβάλλονται σε προεγχειρητικό έλεγχο και 
αναισθησιολογική εκτίμηση.

(Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει ήδη υποβληθεί 
σε προεγχειρητικό έλεγχο σε Δημόσιο Νοσοκομείο, ο 
σχετικός φάκελος υποβάλλεται κατά την εισαγωγή στην 
ιδ. Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε).

Η ιδ. Κλινική ΥΓΕΙΑ Α.Ε υποχρεούται να διαθέτει τον 
κατάλληλο εξοπλισμό και όλα τα απαιτούμενα υλικά 
για την παιδιατρική αναισθησία.

Θεωρείται αυτονόητο ότι οι εν λόγω ιδιωτικές κλινι−
κές θα τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στα διατάγματα που διέπουν τις άδειες 
λειτουργίας τους καθώς και της απόφασης καταλληλό−
τητας για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης γ− Knife 
ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των μικρών ασθενών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. Υ3β/Γ.Π.οικ./64419 (10)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκά−

θαρσης «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑ−
ΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» στον Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσ−
σηνίας με το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά−

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 236) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 3527/2007 παρ. 3, άρθρο 
έκτο, Κεφάλαιο Β΄ (ΦΕΚ Α΄, 25).

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων για την 
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών» (ΦΕΚ Α΄, 194).

3. Την υπ’ αριθμ. 125549/4.10.2007, κοινή απόφαση με 
θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (1962 τ.Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ3β/Γ.Π. 105536/23.8.2007 υπουργι−
κή απόφαση με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την 
ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ» στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού 
Μεσσηνίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 876/22.5.2008 απόφαση του Νομάρχη 
Μεσσηνίας, με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μ.Χ.Α 
στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙ−
ΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε. στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού 
Μεσσηνίας».

6. Η υπ’ αριθμ. (5) απόφ. της 218ης ολομέλειας την 
6.11.2008 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά−
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που ιδρύθηκε στον 
Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας με την επωνυμία 

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
Α.Ε.» με το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας θα καλύπτει την εν 
λόγω Μ.Χ.Α επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων 
προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    Αριθμ. 3407 (11)
Kαθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμ−
φωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 α του ν. 3614/2007, στην 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 2013.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΓΡOTIKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ/Α/98/22.4.2005).

2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5,18 
και 36 αυτού (ΦΕΚ/Α/267/3.12.2007).

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 
27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

4. Τον κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1198/2006 του 
Συμβουλίου για Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

5. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 αόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση  του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Αλιείας 2007−2013», όπως ισχύει 
κάθε φορά.

6. Την υπ’ αριθμ. 341509/ 26.11.2008 (ΦΕΚ/Β/3437/1.12.2008) 
κοινή υπουργική απόφαση αναδιάρθρωση, αρμοδιότη−
τες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία».

7. Την πρόταση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παρ. 1α του ν. 3614/2007.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη 
θέση του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των 
Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.

Α. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρε−
σίας Εφαρμογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής.
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β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να 
είναι ως εξής:

− Οκταετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

− Εξαετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

− Τριετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

γ) Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση 
αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο 
διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού ομάδας 
έργου ή εργασίας. 

Ουσιαστικά προσόντα:
α) Επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό, εκ−

πόνηση, εκτέλεση και διαχείριση, συντονισμό και έλεγχο 
κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

β) Γνώση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε θέμα−
τα του τομέα της αλιείας.

γ) Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
δ) Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτούμενων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

ε) Ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας.
στ) Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυ−

νών.

Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε αντι−

κείμενο συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας.

β) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−
χου εφαρμογής στόχων και εργασιών.

γ) Πολύ καλή, γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινο−
τικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλι−
κής. Η γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας θα 
συνεκτιμάται ως επιπρόσθετο προσόν.

δ) Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 
διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.

ε) Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης.

στ) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.

Β. Για τη θέση του Προϊσταμένου Μονάδας της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 απαιτούνται 
τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να 

είναι ως εξής:
− Εξαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
− Τετραετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

− Διετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

Ουσιαστικά προσόντα:
α) Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
β) Γνώση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε θέμα−

τα του τομέα της αλιείας.
γ) Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτούμενων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων , του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

δ) Ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας.

Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε αντι−

κείμενο συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας.

β) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−
χου εφαρμογής στόχων και εργασιών.

γ) Πολύ καλή, γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινο−
τικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλι−
κής. Η γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας θα 
συνεκτιμάται ως επιπρόσθετο προσόν.

δ) Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 
διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.

ε) Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης.

στ) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.

Άρθρο 2

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 
προσωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης (Π.Ε.).

Για το προσωπικό της κατηγορίας Π.Ε. απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να 

είναι ως εξής:
− Τριετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
− Διετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και τους 
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

− Μονοετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−
ματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

Ουσιαστικά προσόντα:
α) Επαγγελματική εμπειρία συμμετοχής στον προ−

γραμματισμό, εκπόνηση, εκτέλεση και διαχείριση και 
έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων του τομέα Αλιείας.

β) Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−
δοτούμενων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

γ) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
δ) Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συνα−

φές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο,
β) Καλή, γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής 

γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής. Η 
γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας θα συνε−
κτιμάται ως επιπρόσθετο προσόν.

γ) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−
ρακολούθησης εργασιών.

δ) Εμπειρία στη εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, 
σχεδίαση, έλεγχο προγραμμάτων συγχρηματοδοτού−
μενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ε) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.

Άρθρο 3

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 
προσωπικό της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Τ.Ε.).

Για το προσωπικό της κατηγορίας Τ.Ε. απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να 

είναι ως εξής:
− Τριετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
− Διετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και τους 
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

− Μονοετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−
ματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

Ουσιαστικά προσόντα:
α) Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτούμενων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

β) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
γ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών

Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συνα−

φές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο.
β) Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής 

γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής. Η 
γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας θα συνε−
κτιμάται ως επιπρόσθετο προσόν.

γ) Εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, 
σχεδιασμό, έλεγχο προγραμμάτων συγχρηματοδοτού−
μενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

δ) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−
ρακολούθησης εργασιών.

ε) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.

Άρθρο 4

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 
προσωπικό της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης (Δ.Ε.).

Για το προσωπικό της κατηγορίας Δ.Ε. απαιτούνται 
τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Τυπικά προσόντα:
α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου γενικής κατεύθυνσης 

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα ή 
Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα 
ή εξατάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γρα−
φείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου 
τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού επαγ−
γελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών 
γραμματέων ή κλάδου οικονομίας Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου.

β) Διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε 
θέσεις γραμματείας ή άλλων διοικητικών καθηκόντων 
ή σε χειρισμό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.

Ουσιαστικά προσόντα:
α) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
β) Ικανότητα εργασίας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.
γ) Ικανότητα οργάνωσης γραφείου και αρχειοθέτησης.

Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

ισότιμου διπλώματος της αλλοδαπής.
β) Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής γλώσσας 

κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής.
γ) Εμπειρία σε θέση γραμματέως, βιβλιοθηκονόμου, 

λογιστικής ή σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμά−
των.

δ) Γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής υποστήριξης ε) 
ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου 
και υπηρεσιών Internet.

Άρθρο 5

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 
προσωπικό της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ−
σης (Υ.Ε.).

Για το προσωπικό της κατηγορίας Υ.Ε. απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Τυπικά προσόντα:
α) Απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου ή ισότιμος της αλ−

λοδαπής.

Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Τίτλος αποφοίτησης από τις μέσες επαγγελματικές 

σχολές ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής.
β) ικανότητα συνεργασίας.
γ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών Internet.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά

1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με 
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου 
ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδι−
κότητας, σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας ή κατάθεσης 
δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ και προσκόμιση της αντί−
στοιχης βεβαίωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήμα−
τος εφόσον αυτό επιβάλλεται εκ του νόμου.

2. Ο χρόνος εμπειρίας βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλω−
ση του ενδιαφερόμενου προς το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αρχή πρόσληψης θα απαιτεί 
κατά περίπτωση προσκόμιση αναγκαίων πιστοποιητικών 
και βεβαιώσεων για απόδειξη εμπειρίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2008
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