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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 36506/ΕΓΔΕΚΟ 3197
(1)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 37069/ΔΕΚΟ 1175 (ΦΕΚ
1472/Β/2006), 37070/ΔΕΚΟ 1176 (ΦΕΚ 1472/Β/2006),
37065/ΔΕΚΟ 1172 (ΦΕΚ 1472/Β/2006), 32053/ΕΓΔΕ−
ΚΟ 2242 (ΦΕΚ 1399/Β/2007), 37067/ΔΕΚΟ 1174 (ΦΕΚ
1480/Β/2006), 37072/ΔΕΚΟ 1177 (ΦΕΚ 1472/Β/2006),
24001/ΕΓΔΕΚΟ 1993 (ΦΕΚ 939/Β/2007), 12001/ΕΓΔΕΚΟ
2326 (ΦΕΚ 601/Β/2009), 45378/555 (ΦΕΚ 1458/Β/2007),
37074/ΔΕΚΟ 1178 (ΦΕΚ 1472/Β/2006), 16815/ΕΓΔΕΚΟ
778 (ΦΕΚ 661/Β/2008) κοινών υπουργικών αποφάσε−
ων περί καθορισμού διαδικασίας προσλήψεων, όπως
τροποποιημένες ισχύουν.

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 37069/ΔΕΚΟ 1175 (ΦΕΚ
1472/Β/2006), 37070/ΔΕΚΟ 1176 (ΦΕΚ 1472/Β/2006),
37065/ΔΕΚΟ 1172 (ΦΕΚ 1472/Β/2006), 32053/ΕΓΔΕ−
ΚΟ 2242 (ΦΕΚ 1399/Β/2007), 37067/ΔΕΚΟ 1174
(ΦΕΚ 1480/Β/2006), 37072/ΔΕΚΟ 1177 (ΦΕΚ 1472/
Β/2006), 24001/ΕΓΔΕΚΟ 1993 (ΦΕΚ 939/Β/2007),
12001/ΕΓΔΕΚΟ 2326 (ΦΕΚ 601/Β/2009), 45378/555
(ΦΕΚ 1458/Β/2007), 37074/ΔΕΚΟ 1178 (ΦΕΚ 1472/
Β/2006), 16815/ΕΓΔΕΚΟ 778 (ΦΕΚ 661/Β/2008) κοι−
νών υπουργικών αποφάσεων περί καθορισμού δι−
αδικασίας προσλήψεων, όπως τροποποιημένες
ισχύουν....................................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ «Φ/Β ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ», στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της
επιχορήγησης. ..................................................................................
Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσί−
ων Επενδύσεων για την εφαρμογή των δράσε−
ων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περι−
φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−
2013, και ορισμός των ποσών, ποσοστών και ενι−
σχύσεων. ...............................................................................................
Ισοτιμία πτυχίων Τ.Ε.Ε. με ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. .................
Χαρακτηρισμός ως ειδικού και ορισμός φορέα εκτέ−
λεσης του έργου «Αναδιαρύθμιση και επισκευή
του κτιρίου επί της οδού Καρόλου 16 για τη στέ−
γαση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου» του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». .......................
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης, της εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟ−
ΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε», με δ.τ.« ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ » στην ευρύτερη περι−
οχή, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλο−
νίκης. .........................................................................................................
Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». ......................................................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ −
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 «Δημό−
σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/
Α/2005), όπως τροποποιημένο ισχύει,
• των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005)
2. Την υπ’ αριθμ. 37069/ΔΕΚΟ 1175 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ−
ξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα:
«Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού
στη δημόσια επιχείρηση ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Α.Ε. (ΦΕΚ 1472/Β/2006), όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει
των υπ’ αριθμ. 29646/ΕΓΔΕΚΟ 2173 (ΦΕΚ 1229/Β/2007)
και 5865/ΕΓΔΕΚΟ 2150 (ΦΕΚ 164/Β/2009)
3. Την υπ’ αριθμ. 37070/ΔΕΚΟ 1176 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ−
ξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού
στις επιχειρήσεις: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙ−
ΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Α.Ε., ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥ−
ΚΕΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.». (ΦΕΚ
1472/Β/2006), όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει των υπ’
αριθμ. 34549/ΕΓΔΕΚΟ 2326 (ΦΕΚ 1529/Β/2007) και 57937/
ΕΓΔΕΚΟ 1914 (ΦΕΚ 2588/Β/2008)
4. Την υπ’ αριθμ. 37065/ΔΕΚΟ 1172 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής
Άμυνας, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσλη−
ψης προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1472/Β/2006), όπως έχει
τροποποιηθεί δυνάμει των υπ’ αριθμ. 32057/ΕΓΔΕΚΟ
2241 (ΦΕΚ 1339/Β/2007) και 62006/ΕΓΔΕΚΟ 1993 (ΦΕΚ
2657/Β/2008)
5. Την υπ’ αριθμ. 32053/ΕΓΔΕΚΟ 2242 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ−
ξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα:
«Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού
στις δημόσιες επιχειρήσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Α.Ε.,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΚΕ−
ΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΜΑΖΗΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥ−
ΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε.,
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1399/Β/2007),
όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 57940/
ΕΓΔΕΚΟ 1913 (ΦΕΚ 2588/Β/2008)
6. Την υπ’ αριθμ. 37067/ΔΕΚΟ 1174 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός της
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στη δημόσια επι−
χείρηση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Α.Ε» (ΦΕΚ
1480/Β/2006), όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της υπ’
αριθμ. 9524/ΕΓΔΕΚΟ 2221 (ΦΕΚ 364/Β/2009)
7. Την υπ’ αριθμ. 37072/ΔΕΚΟ 1177 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα:
«Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού
στις δημόσιες επιχειρήσεις: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟ−
ΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1472/Β/2006), όπως έχει
τροποποιηθεί δυνάμει των υπ’ αριθμ. 32061/ΕΓΔΕΚΟ
2239 (ΦΕΚ 1399/Β/2007) και 52928/ΕΓΔΕΚΟ 1915 (ΦΕΚ
2588/Β/2008)
8. Την υπ’ αριθμ. 24001/ΕΓΔΕΚΟ 1993 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτι−
σμού με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης
προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙ−

ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Ε.» (ΦΕΚ 939/Β/2007),
όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5872/
ΕΓΔΕΚΟ 2052 (ΦΕΚ 164/Β/2009)
9. Την υπ’ αριθμ. 12001/ΕΓΔΕΚΟ 2326 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτι−
σμού με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης
προσωπικού στη δημόσια επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙ−
ΒΑΛ Α.Ε., (ΦΕΚ 601/Β/2009)
10. Την υπ’ αριθμ. 45378/555 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών
και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1458/Β/2007), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 12000/ΕΓΔΕΚΟ 2327 (ΦΕΚ
601/Β/2009)
11. Την υπ’ αριθμ. 37074/ΔΕΚΟ 1178 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μακεδονίας
Θράκης, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσλη−
ψης προσωπικού στις επιχειρήσεις: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – HELEXPO
Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣ−
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1472/Β/2006), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί δυνάμει των υπ’ αριθμ. 32056/ΕΓΔΕΚΟ 2237 (ΦΕΚ
1399/Β/2007) και 5871/ΕΓΔΕΚΟ 2151 (ΦΕΚ 164/Β/2009)
12. Την υπ’ αριθμ. 16815/ΕΓΔΕΚΟ 778 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ−
ξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ
661/Β/2008), όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της υπ’
αριθμ. 21976/ΕΓΔΕΚΟ 947 (ΦΕΚ 927/Β/2008)
13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
στις υπ’ αριθμ. 37069/ΔΕΚΟ 1175 (ΦΕΚ 1472/Β/2006),
37070/ΔΕΚΟ 1176 (ΦΕΚ 1472/Β/2006), 37065/ΔΕΚΟ 1172
(ΦΕΚ 1472/Β/2006), 32053/ΕΓΔΕΚΟ 2242 (ΦΕΚ 1399/Β/2007),
37067/ΔΕΚΟ 1174 (ΦΕΚ 1480/Β/2006), 37072/ΔΕΚΟ 1177
(ΦΕΚ 1472/Β/2006), 24001/ΕΓΔΕΚΟ 1993 (ΦΕΚ 939/Β/2007),
12001/ΕΓΔΕΚΟ 2326 (ΦΕΚ 601/Β/2009), 45378/555 (ΦΕΚ
1458/Β/2007), 37074/ΔΕΚΟ1178 (ΦΕΚ 1472/Β/2006), 16815/
ΕΓΔΕΚΟ 778 (ΦΕΚ 661/Β/2008) Κοινές Αποφάσεις περί
καθορισμού διαδικασίας προσλήψεων προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 3 του
άρθρου 1.
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δημόσιες επιχειρήσεις
δεν έχουν καλύψει το σύνολο προκηρυχθεισών, βάση
προγενέστερης διαδικασίας, θέσεων, μπορούν, εντός
τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και
υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν είτε πίνακα επιλαχό−
ντων είτε πίνακα γενικής κατάταξης, να προβούν στην
πλήρωση των υφιστάμενων κενών θέσεων με επιλογή
των επόμενων, κατά σειρά επιτυχίας, υποψηφίων από
τους πίνακες αυτούς. Οι επιλεγέντες, αφού εγκριθούν
ως προσληπτέοι από το ΑΣΕΠ, μετά από παραλαβή
και εξέταση των στοιχείων της υποψηφιότητάς τους,
περιλαμβάνονται σε κυρωμένο συμπληρωτικό πίνακα
προσληπτέων, ο οποίος αποστέλλεται στη δημόσια
επιχείρηση, με μέριμνα της οποίας δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F

(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
& ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ «Φ/Β ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ», στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ 36310/ΥΠΕ/5/00626/Ε/ν. 3299/2004/
17.7.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ «Φ/Β ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ»,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
στοιχεία ισχύος 149,98 KW, στη θέση Αγ. Ευθύμιος του
Δ.Δ Θάνα, του Δήμου Τριπόλεως, του Νομού Αρκαδίας,
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού επτακοσίων
εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (779.200) ευρώ,
με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης τριακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα
ευρώ (311.680) ευρώ.
Με την επένδυση δημιουργείται 1 (0,23 ΕΜΕ) νέα θέση
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 7.5.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 36318ΕΥΣ5868
(3)
Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν−
δύσεων για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών
ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, και ορισμός των πο−
σών, ποσοστών και ενισχύσεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013 « (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως ισχύει.
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2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 1666/
ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ /40/Β/
16.1.2009).
4. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).
5. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.03.2002).
6. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/A/8.1.2009)
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11.7.2006 «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999»
όπως ισχύει
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
9. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύ−
σεων
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της
7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και
93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών
ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα
87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την κήρυξη ορισμέ−
νων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή
αγορά κατ’ εφαρμογή των αρ. 87 και 88 της Συνθήκης
(Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1998/2006 της Επιτροπής
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας
13. Την υπ’ αριθμ. (2009/C 16/01) ανακοίνωση της Επι−
τροπής – Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρί−
σης
14. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση
της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007
GR6UN5001)
15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Συστήμα−
τος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 124125/22.12.2008
πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β)
υπουργική απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει
17. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006)
18. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5441/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτική
Ελλάδα − Πελοπόννησος − Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI
2007GR161PO007)
19. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακε−
δονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)
20. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ
Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος (Κωδικός CCI
2007GR16UPO001)
21. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη
& Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002)
22. Την Κοινή Υπουργική απόφαση με αριθμό 3850/
ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 333/Β/29.2.2008) για την τροπο−
ποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ισχύει
23. Την υπ’ αριθμ. 34704/ΕΥΣ5269/9.7.2009 υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή
μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης
στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμ−
μάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου» (ΦΕΚ 1418/Β/
15.7.2009)
24. Το καθεστώς ενίσχυσης ν. 304/2009, που κοινο−
ποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από
αυτήν
25. Την υπ’ αριθμ. 32842/ΕΥΣ 5239/30.6.2009 υπουργική
απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχεί−
ριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής
Περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 17 του
ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄)» (ΦΕΚ 1299/Β/1.7.2009), όπως
εκάστοτε ισχύει
26. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό Δημο−
σίων Επενδύσεων η οποία εκτιμάται ότι θα είναι ύψους
μέχρι ενός δισεκατομμυρίου πενήντα εκατομμυρίων
ευρώ (1.050.000.000 €), αποφασίζουμε:
Την διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών
ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007−2013 και τον ορισμό
των ποσών, ποσοστών και ειδών των ενισχύσεων, όπως
προβλέπονται στα κατωτέρω άρθρα.
Άρθρο 1
Συνολικός προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για την υλο−
ποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του Ε.Σ.Π.Α. εκτιμάται ότι θα είναι ένα δισεκατομμύ−
ριο πενήντα εκατομμύρια ευρώ (1.050.000.000 €) και
περιλαμβάνεται στα πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρη−
σιακά Προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός
προϋπολογισμός των δράσεων οριστικοποιείται με τις
αποφάσεις ένταξης και έγκρισης των έργων των τελι−

κών αποδεκτών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. Το περιεχόμενο
των δράσεων αυτών εξειδικεύεται στην κοινή υπουργική
απόφαση Προκήρυξης.
Άρθρο 2
Ποσά ενισχύσεων και δράσεις που ενισχύονται
Η κατανομή του προϋπολογισμού της δημόσιας δαπά−
νης ανά Περιφέρεια, αναφέρεται στο παράρτημα Α, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, και
αφορά προϋπολογισμούς σε δημόσια δαπάνη (εθνικοί
και κοινοτικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων) βάσει του αρ. 14 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267
τ. Α΄/3.12.2007) όπως ισχύει.
Οι δράσεις που ενισχύονται αφορούν στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μι−
κρομεσαίων επιχειρήσεων σε κλάδους της μεταποίησης,
του τουρισμού, του εμπορίου και της παροχής Υπηρεσι−
ών περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
2007−2013 και εξειδικεύονται στην Κοινή Υπουργική από−
φαση για την Προκήρυξη των σχετικών δράσεων.
Άρθρο 3
Ποσοστά ενισχύσεων
Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτά−
σεων των δυνητικών δικαιούχων της ενίσχυσης είναι
τα εξής:
− Στις περιοχές που περιλαμβάνονται στη Ζώνη Α του
Παραρτήματος Β της παρούσης, το ποσοστό ενισχύσε−
ως είναι 55% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολο−
γισμού της επένδυσης.
− Στις Περιφέρειες που περιλαμβάνονται στη Ζώνη Β
του Παραρτήματος Β της παρούσης, το ποσοστό ενι−
σχύσεως είναι 65% επί του συνολικού επιλέξιμου προ−
ϋπολογισμού της επένδυσης.
Άρθρο 4
Είδη ενισχύσεων
Το προβλεπόμενο είδος ενισχύσεως είναι δημόσια
επιχορήγηση μέσω συγχρηματοδοτούμενου προγράμ−
ματος του του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.) 2007−2013. Οι ενισχύσεις συνίστανται σε επι−
χορήγηση χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος
της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης. Σύμφωνα με
το άρθρο 14 παρ. 3 του νόμου 3614/07 (ΦΕΚ 267 τ. Α΄/
3.12.2007) οι επιχορηγήσεις αποδίδονται στους δικαιού−
χους στο συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς ενώ
κανένα ποσό και για οποιαδήποτε αιτία δεν αφαιρείται
ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε
ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέ−
σματος το οποίο θα είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση
των ποσών αυτών.
Άρθρο 5
Ειδικά θέματα για τη διάθεση των πιστώσεων
1. Τα ποσά της δημόσιας επιχορήγησης προς τους δι−
καιούχους των ενισχύσεων εγγράφονται στον προϋπο−
λογισμό δημοσίων επενδύσεων μέσω της ΣΑΕ 424/8 και
τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης μεταβιβάζονται
από το λογαριασμό του οικείου έργου Δημοσίων Επεν−
δύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδικούς
έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς των ενδιάμεσων
φορέων διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αριθμ. 32842/ΕΥΣ5239/30.6.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/1.7.2009)
υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει, ως ακολούθως:
1) «Ελληνικό Δημόσιο − Ενίσχυση ΜΜΕ από Π.Ε.Π.».
2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευθείας
από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά από εντολή της αρ−
μόδιας για την εκτέλεση της ανωτέρω ΣΑΕ Υπηρεσίας
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσε−
ων από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και η εμ−
φάνιση των αντίστοιχων δαπανών στον προϋπολογισμό
δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλου−
θων δικαιολογητικών:
α) Αντίγραφου της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσί−
ας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προς
την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση του
οικείου έργου δημοσίων επενδύσεων, στην οποία θα
αναφέρεται η παρούσα απόφαση.
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β) Αντίγραφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.
γ) Αντίγραφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της
Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στον
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στην
πρώτη παράγραφο του παρόντος.
4. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά τα οποία παραμένουν
στους ανωτέρω ειδικούς έντοκους λογαριασμούς και
τα οποία προέρχονται από καταθέσεις ενδεχόμενων
επιστροφών πληρωμών, καθώς και οι τυχόν εξ αυτών
δημιουργούμενοι τόκοι, αποτελούν έσοδο του προϋπο−
λογισμού δημοσίων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό τα
ως άνω ποσά μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του
αντίστοιχου έργου, κατατίθενται με μέριμνα και ευθύνη
της αρμόδιας για την παρακολούθηση του έργου των
τελικών δικαιούχων Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών στον υφιστάμενο λογαριασμό
αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΝΟΜΗ Δ.Δ. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 86252/Γ2
Ισοτιμία πτυχίων Τ.Ε.Ε. με ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

(4)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ
146 Α΄) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθ−
μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) περί «Πρό−
σβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο−
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
3. Τις Διατάξεις των π.δ. 50/2008 περί «Φοίτησης και
Αξιολόγησης Μαθητών ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 81 Α΄) και π.δ. 51/2008
περί «Φοίτησης και Αξιολόγησης Μαθητών ΕΠΑ.Σ.»
(ΦΕΚ 82 Α΄).
4. Τα υπ’ αριθμ. 13/4.3.2009 και 33/15.6.2009 αποσπάσμα−
τα Πρακτικών της Επιτροπής Ισοτιμιών του Ο.Ε.Ε.Κ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. Στ5/5557/19.1.2009 (Β΄ 68) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων», αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την ισοτιμία των πτυχίων των Τεχνικών−
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ν. 2640/1998
με τους τίτλους σπουδών των σχολικών μονάδων του
ν. 3475/2006 ως εξής:
1. Τα πτυχία των Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών του
ν. 2640/1998 και τα ισότιμα αυτών είναι ισότιμα με τα
απολυτήρια και τα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας
που χορηγούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του
ν. 3475/2006, λαμβανομένων, εν προκειμένω, αθροιστικά
υπόψη των δύο ανωτέρω τίτλων σπουδών των ΕΠΑ.Λ.
2. Τα πτυχία των Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών του
ν. 2640/1998 και τα ισότιμα αυτών είναι ισότιμα με το
προσόν προαγωγής από την Πρώτη (Α΄) τάξη της Επαγ−
γελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.), αντίστοιχης ειδικότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥ8α/Γ.Π. 70995
(5)
Χαρακτηρισμός ως ειδικού και ορισμός φορέα εκτέ−
λεσης του έργου «Αναδιαρύθμιση και επισκευή του
κτιρίου επί της οδού Καρόλου 16 για τη στέγαση Ια−
τροπαιδαγωγικού Κέντρου» του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000), άρθρο 33 παρ. 2
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εδάφιο Β(4) για τον οργανισμό του Υπ. Υγείας και Πρό−
νοιας όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 299/2000 (ΦΕΚ
240/Α/2000), το π.δ. 21/2006 (ΦΕΚ 17/Α/7.2.2007 και την
απόφαση Υ1/10.3.2004 του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 513/Β/
10.3.2004) μεταβολής του τίτλου του Υπουργείου.
2. Την κοινή απόφαση Γ.Π. οίκ. 9559/23.1.2009 (ΦΕΚ
85/Β/2009) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
Γ.Π. οίκ. 54446/27.4.2009 (ΦΕΚ 773/Β/28.4.2009).
3. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π. οίκ. 125558/4.10.2007 (ΦΕΚ 1962/
Β/2007) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλ−
ληλεγγύης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουρ−
γού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ3α/11429/25.1.2008
(ΦΕΚ 145/Β/30.1.2008) απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοιν. Αλληλεγγύης.
4. Την υπ’ αριθμ. 13444/29.1.2008 (ΦΕΚ 199/Β/8.2.2008)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος
υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους
Γενικούς Διευθυντές και ανωτέρους υπαλλήλους του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το ν.δ. 2386/1953 (ΦΕΚ 111/Α/1953) «Περί ενοποιήσε−
ως και αποκεντρώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Κράτους», άρθρο 1 παρ. 2α.
6. Το από 30.6.1954 β.δ. «Περί εποπτείας και ελέγχου
των υπό των Ν.Π.Δ.Δ. εκτελούμενων κτιριακών έργων»,
άρθρο 1 παρ. 4.
7. Το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.2008) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων
έργων» και ισχύει σήμερα.
8. Το π.δ. 102/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω−
μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύονται από το
Υπ.Υ.Π.ΚΑ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
το π.δ. 103/1997 (ΦΕΚ 97/Α/26.5.1997).
9. Το ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), άρθρο 54 παρ. 1
και 2, για την Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμό του Ε.Σ.Υ.
και άλλες διατάξεις.
10. Το ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001), άρθρο 10 παρ. 6,
για τις προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων
υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις.
11. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 11195/15.5.2009 του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων «η Αγία Σοφία» για ορισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.Υ.Κ.Α. ως Φορέα
Κατασκευής του έργου «Αναδιαρύθμιση και επισκευή
του κτιρίου επί της οδού Καρόλου 16 για τη στέγαση
Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου», λόγω ανεπαρκούς στελέ−
χωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και
της ειδικής φύσης του παραπάνω έργου.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Χαρακτηρίζουμε ως ειδικό, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165
Α/21.8.1997), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6
του άρθρου 10 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α΄ 256), το έργο
«Αναδιαρύθμιση και επισκευή του κτιρίου επί της οδού
Καρόλου 16 » του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ», προϋπολογισμού 710.000 € μαζί με Γ.Ε. και Ο.Ε.,
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
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2. Ορίζουμε φορέα εκτέλεσης του παραπάνω έργου
ως εξής:
α. Προϊσταμένη Αρχή: Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Το Τμήμα Α΄ της Διεύθυν−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Τεχνικό Συμβούλιο: Το Τεχνικό Συμβούλιο του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει μετά την ολο−
κλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης
και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟ−
ΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ » με το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑ−
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
Το ως άνω Νοσοκομείο θα καλύπτει την εν λόγω
Μ.Χ.Α. επιστημονικώς, στην αντιμετώπιση οξέων προ−
βλημάτων που τυχόν προκύπτουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
Αριθμ. 98257
Ανάθεση έργων στην Εταιρεία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

(7)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

F
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π/οικ 97891
(6)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο−
κάθαρσης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥ−
ΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε»,
με δ.τ.« ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑ−
ΛΟΝΙΚΗΣ » στην ευρύτερη περιοχή, της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση α΄
(ΦΕΚ 104Α/4.6.1996), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρ−
θρο 3 του ν. 2749/1997 παρ. 15 (ΦΕΚ 67Α/6.5.1997) και του
άρθρου 31 του ν. 2664/1998 παρ. 1 (ΦΕΚ 275Α/3.12.1998).
2. Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση
β΄ (ΦΕΚ 104Α/4.6.1996), όπως έχει αντικατασταθεί με το
άρθρο 3 του ν. 2749/1997 παρ. 15 (ΦΕΚ 67Α/6.5.1997) και
του άρθρου 21 του ν. 2521 παρ. 5 περίπτωση β΄ (ΦΕΚ
174Α/1.9.1997).
3. Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση
γ΄ (ΦΕΚ 104Α/4.6.1996), όπως έχει αντικατασταθεί με
το άρθρο 21 του ν. 2521/1997 παρ. 5 περίπτωση γ΄ (ΦΕΚ
174Α/1.9.1997) και έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 31 του
ν. 2664/1998 παρ. 3 (ΦΕΚ 275Α/3.12.1998).
4. Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση ιβ΄
(ΦΕΚ 104Α/4.6.1996), όπως έχει προστεθεί με το άρθρο
60 του ν. 3160/2003 παρ. 6 (ΦΕΚ 165Α/30.6.2003).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3772/2009
6. Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης.
7. Την ανάγκη εργασιών για τη μετατροπή της Γ πτέ−
ρυγας του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών
σε πτέρυγα Γ τύπου, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» τα παρακάτω έργα ως ιδιαιτέρως επείγοντα:
1. Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και
παραλαβή του έργου: «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στο
Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών για την μετατροπή της
Γ πτέρυγας του εν λόγω καταστήματος σε υψίστης
ασφαλείας (Γ. τύπου)
2. Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και πα−
ραλαβή του έργου: «Συμπληρωματικά μέτρα ασφάλειας
στo Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών Γ πτέρυγα τύπου
Γ για την αποφυγή από αέρος προσβολή» (προσγείωση
ελικοπτέρου).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

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, προϋπο−
θέσεων... για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, εκτός
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ Α΄, 194).
3. Την υπ’ αριθμ. 9559/23.1.2009 κοινή απόφαση περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 85 Β)
4. Την υπ’ αριθμ. Υ3β/Γ.Π. 112920/23.11.2007 υπουργική
απόφαση με θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση
και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, στην
εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε», στην ευρύτερη περιοχή,
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.
5. Την υπ’ αριθμ. 24/Γ1/31073/10.2.2009 απόφαση της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης,με την
οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης Μ.Χ.Α, στην εταιρεία
«ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε.Π.Ε», με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
6. Την υπ’ αριθμ. 23 απόφ. της 221ης ολομέλειας την
25/6/2009 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 Μο−
νάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) της εταιρείας
με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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