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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 137

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

9 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Υ302
(1)
Ανάθεση καθηκόντων στον Ειδικό Σύμβουλο της Γενι−
κής Γραμματείας της Κυβέρνησης, Νικόλαο Ζαμπου−
νίδη.

Ανάθεση καθηκόντων στον Ειδικό Σύμβουλο της Γε−
νικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, Νικόλαο Ζα−
μπουνίδη. ...............................................................................................
΄Εγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και
κατά τις νυκτερινές ώρες εργάσιμων ημερών, δύο
(2) μονίμων φυλάκων της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων για το Α΄ εξάμηνο του 2011. ....
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών
επιστολών του Ελληνικού υποκαταστήματος της
αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION».
Επιβολή προστίμου στον DIBRA ARBEN του ALH. ...
Εκχώρηση και μεταβίβαση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
της αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής του
έργου «Εργασίες Αποκατάστασης Ζημιών και Επέ−
κτασης του Κτιρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
CEDEFOP» στη Θεσσαλονίκη. .............................................
Εγκατάσταση και λειτουργία των Καρδιολογικών
Κλινικών (Α και Β) της Ιατρικής Σχολής του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων στο Πανεπιστημιακό Γε−
νικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. .................................................
Εγκατάσταση των Κλινικών Αιματολογίας και Ογκο−
λογίας του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλίας στο Π.Γ.Ν. Λάρισας. .................................
΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος
2011 προσωπικού του Ταμείου Χρηματοδοτήσε−
ως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). ...............................
Τροποποίηση της αριθ. 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β΄
1793/6−12−04) κοινής υπουργικής απόφασης περί
καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρ−
θρου 56Α του ν.2725/99 (ΦΕΚ 12/Α΄) «Ερασιτεχνι−
κός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει. ...........................................................
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 4, 72 και 81 παρ.
5 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα (Κυρωτικού Π.Δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Την αριθ. Υ295/21.1.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Διορισμός Ειδικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία
της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 11/Υ.Ο.Δ.Δ.), αποφασίζουμε:
Ο Ειδικός Σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας της Κυ−
βέρνησης Νικόλαος Ζαμπουνίδης του Δημητρίου αναφέ−
ρεται, ενημερώνει και εκτελεί τις εντολές και οδηγίες του
Πρωθυπουργού σε θέματα: Λαθρομετανάστευσης, Πολιτι−
κής Προστασίας και Διασυνοριακού ενδιαφέροντος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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Αριθ. 2/6710/0022
(2)
΄Εγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες εργάσιμων ημερών, δύο (2) μονίμων
φυλάκων της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτη−
μάτων για το Α΄ εξάμηνο του 2011.

F
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
9

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ2−321/20−4−2010
απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας. ...................................................... 10

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄).
3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
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θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη».
4. Την αριθ. 2/67009/0004/11−10−2010 (ΦΕΚ 1668/Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστη−
ρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών».
5. Την αριθ. 1009849/85/001Α/29−1−2001 (ΦΕΚ 144/Β΄)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, σύμφωνα
με την οποία η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημά−
των λειτουργεί όλες τις ημέρες του έτους (και Σάββατα,
Κυριακές και εξαιρέσιμες).
6. Το Απόσπασμα Πρακτικών της αριθ. 1 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Επιτροπής Ολυ−
μπίων και Κληροδοτημάτων της 4−1−2011, καθώς και το
αριθ. 106/19−1−2011 έγγραφο της Επιτροπής Ολυμπίων
και Κληροδοτημάτων, με το οποίο ζητείται η έγκριση
υπερωριακής απασχόλησης για δύο (2) φύλακες, για το
Α΄ εξάμηνο του έτους 2011 και στο οποίο περιγράφονται
οι λόγοι που απαιτούν την αιτούμενη υπερωριακή απα−
σχόληση, ήτοι η διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων
στο Ζάππειο Μέγαρο, οι οποίες πραγματοποιούνται
και μετά την 22:00 ώρα τις καθημερινές, καθώς και τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 2.000,00€ περίπου, η οποία θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ολυμπίων & Κληρο−
δοτημάτων (Ν.Π.Δ.Δ.), οικονομικού έτους 2011, όπου υπάρ−
χει σχετική πρόβλεψη στον Κ.Α.Ε. 0263, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
για χρονικό διάστημα ένα μήνα πριν από τη δημοσίευση
της παρούσας και μέχρι 30−6−2011 για κάθε έναν από
τους δύο (2) μόνιμους φύλακες της Επιτροπής Ολυμπίων
και Κληροδοτημάτων ως εξής:
8 ώρες το μήνα κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, και
8 ώρες το μήνα κατά τις νυκτερινές ώρες εργασίμων
ημερών.
Ο χρόνος της παροχής της κατά τα ανωτέρω εργα−
σίας και οι υπάλληλοι που θα εργασθούν θα ορισθούν
με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας.
2. Η πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας θα βεβαι−
ώνεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα μήνα πριν από τη
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ
F
Αριθ. 2/2323/0025
(3)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών του Ελληνικού υποκαταστήματος της αλλο−
δαπής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «BANK
OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου

του νόμου 2441/96 (ΦΕΚ Α΄ 256/96) «Κύρωση της από
8.8.96 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
2) Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/88).
3) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 213/09).
4) Την αριθ. 2/2672/3−12−09 (ΦΕΚ Β΄ 2408/3−12−09)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
5) Την αριθ. 2/67009/0004/11−10−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1668/21−
10−10) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν
«Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δη−
μοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών».
6) Την αριθ. 2028691/4534/3−8−95 απόφαση του Υπουρ−
γού των Οικονομικών «Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκ−
δοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
γίνονται δεκτές από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε
διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέλεση έργων, προ−
μήθειες κ.λπ.»
7) Το από 10−1−11 έγγραφο του Ελληνικού υποκαταστή−
ματος της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με την επω−
νυμία «BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION», με
το οποίο ζητά τον καθορισμό ορίου έκδοσης εγγυητικών
επιστολών που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέλεση
έργων, προμήθειες κ.λπ.
8) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται
σήμερα.
9) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών
επιστολών του Ελληνικού υποκαταστήματος της αλλο−
δαπής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «BANK OF
AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION», το ποσό των τριών
εκατομμυρίων ευρώ,(3.000.000,00 €), με τους όρους και
τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από τις
Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις στο
Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για
εκτέλεση έργων,προμήθειες κ.λπ. (αριθ. 2028691/4534/3−
8−95 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2011
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
F
(4)
Επιβολή προστίμου στον DIBRA ARBEN του ALH.
Με την αριθ. 1/25−01−2011 Καταλογιστική Πράξη Προϊ−
σταμένης Τελωνείου Καρλοβασίου, επιβλήθηκαν στον
DIBRA ARBEN του ALH και της JIETA, αγνώστου σημερι−
νής διαμονής, πρόστιμο 15.921,66 € (δέκα πέντε χιλιάδες
εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά), πλέον

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τ.Χ. 318,43 € (τριακόσια δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα
τρία λεπτά) και Ο.Γ.Α. 63,69 € (εξήντα τρία ευρώ και
εξήντα εννέα λεπτά), για παράβαση των διατάξεων των
άρθρων 155 παρ. 2 εδ. η΄ και 137 παρ. 7 του Ν. 2960/01,
η οποία τιμωρείται με το άρθρο 150 παρ. 1 του ιδίου
νόμου. Συγκεκριμένα ο DIBRA ARBEN του ALH και της
JIETA είχε στην κατοχή του αυτοκίνητο με παραποιη−
μένο αριθμό πλαισίου, ο οποίος τοποθετήθηκε, ενσω−
ματώθηκε σε άλλο αυτοκίνητο στο οποίο δεν είχαν
πληρωθεί οι οφειλόμενοι φόροι, κατά την εισαγωγή του
στη χώρα μας, υποπίπτοντας στην παράβαση των δια−
τάξεων των άρθρων 155 παρ. 2 εδ. η΄ και 137 παρ. 7 του
Ν. 2960/01, η οποία τιμωρείται με το άρθρο 150 παρ. 1
του ιδίου νόμου.
Κατά της πράξης αυτής ο καταλογιζόμενος έχει δι−
καίωμα άσκησης προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 66
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
F
Αριθ. Δ1/70
(5)
Εκχώρηση και μεταβίβαση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. της
αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής του έργου
«Εργασίες Αποκατάστασης Ζημιών και Επέκτασης
του Κτιρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDEFOP»
στη Θεσσαλονίκη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 17 παράγραφος 2 του Ν. 3212/03 (Α΄
308).
2. Της αριθ. Δ17α/02/69/ΦΝ380/10.11.1994 (Β΄ 846) κοινής
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονο−
μικών και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Ιδρυση
Εταιρείας ΄Εργων Υποδομής με την επωνυμία Εγνατία
Οδός, Ανώνυμη Εταιρεία», εταιρεία όπως ισχύει.
3. Της αριθ. Δ17α/02/68/ΦΝ393/09.08.1996 (Β΄ 799)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης της “ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.”».
4. Της αριθ. Δ17α/10/59/Φν.393/10.7.1996 (Β΄611) απόφα−
σης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Κανονισμός ανάθε−
σης και εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», όπως
ισχύει σήμερα.
5. Tου άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
6. Του Π.Δ. 69/88 (Α΄ 28) «Περί Οργανισμού της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Της αριθ. 2878/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄/7−10−2009)
απόφασης του Πρωθυπουργού περί αλλαγής τίτλου
Υπουργείων σε συνδυασμό με αυτές του Π.Δ. 189/5−11−
2009 (ΦΕΚ 221 Α΄/5−11−2009) περί καθορισμού και ανακα−
τανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως ισχύει.
8. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
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γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»
κ.λπ.».
9. Της αριθ. 46500/ΔΙΟΕ1914/13.10.2010 (Β΄ 1642) κοι−
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί
«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
1. Την από 19/5/2010 Note Verbale προς τον Πρωθυ−
πουργό της Bulgarelli, Διευθύντριας του CEDEFOP.
2. Την 5594/27−5−2010 επιστολή της Υπουργού Παι−
δείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προς τον
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την
οποία αιτείται όπως η Ελλάδα, δια του Υπουργείου Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων, ως φιλοξενούσα χώρα,
αναλάβει τις δεσμεύσεις της και χρηματοδοτήσει τις
επισκευές του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την
Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP),
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
3. Την αριθ. 1216/4−6−2010 επιστολή του Γ.Γ. Συγχρημα−
τοδοτούμενων Δημοσίων Έργων προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.».
4. Την αριθ. 28461/ΔΕ−3215/30−6−2010 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου
«Εργασίες Αποκατάστασης Ζημιών και Επέκτασης του
Κτιρίου του Διεθνούς Οργανισμού CEDEFOP» στο Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2010 στη ΣΑΕ 073/5.
5. Ότι το CEDEFOP, με την αριθ. ΕΟΑΕ Α280277/5−1−11
επιστολή του, εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για την
υλοποίηση του έργου του θέματος από την «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.».
6. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» αντιμετώπισε με επιτυχή
τρόπο τα προβλήματα που αφορούν στην μελέτη, κα−
τασκευή, διοίκηση, επίβλεψη, παρακολούθηση και γε−
νικότερα στη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου της
Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων καθώς επίσης
και άλλων έργων. Έτσι έχει αποδείξει ότι διαθέτει την
απαραίτητη τεχνογνωσία και οργάνωση για την υλοποί−
ηση σύνθετων τεχνικών έργων υψηλών προδιαγραφών
και επιπλέον έχει πλήρη γνώση των επί τόπου συνθηκών
και προβλημάτων.
7. Θα πρέπει να καλυφθούν οι δαπάνες της «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.» που αφορούν στο κόστος διαχείρισης του
έργου που της εκχωρείται με την παρούσα απόφαση,
αποφασίζουμε:
1. Εκχωρούμε και μεταβιβάζουμε στην εταιρεία με
την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», την αρμοδιότητα
ανάθεσης και διοίκησης της εκπόνησης μελέτης για
την κατασκευή του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης
Ζημιών και Επέκτασης του Κτιρίου του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού CEDEFOP» στη Θεσσαλονίκη, καθώς και
την αρμοδιότητα ανάθεσης και διοίκησης εκτέλεσης
του υπόψη έργου.
2. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ορίζεται ως φορέας υλο−
ποίησης του έργου και αναλαμβάνει την ευθύνη για την
εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την προώθηση
των διαδικασιών για την εξασφάλιση των απαραίτητων
αδειοδοτήσεων και τη δημοπράτηση και επίβλεψη της
κατασκευής του έργου.
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3. Η υλοποίηση των έργων θα γίνει με βάση την κεί−
μενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διαδικασίες
(«Κανονισμό») της Εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
4. Η χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών για
την υλοποίηση του έργου, θα γίνει με επιχορήγηση της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» από το Π.Δ.Ε. του εποπτεύοντας
Υπουργείου (ΣΑΕ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.), σταδιακά και ανάλογα
με την πρόοδο των έργων.
5. Για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης και επί−
βλεψης του έργου από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», θα
εγγραφούν σε ειδικό ενάριθμο της ίδιας ΣΑΕ, κονδύλια
ύψους 5% επί της προϋπολογιζόμενης συνολικής δα−
πάνης του έργου.
6. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» θα ενημερώνει τον κύριο του
έργου σχετικά με την επιτελούμενη πρόοδο υλοποίησης
του έργου και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
και την παραλαβή αυτού από τον ανάδοχο θα το απο−
δώσει στον κύριο αυτού.
7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθ. Υ4α/139212/09
(6)
Εγκατάσταση και λειτουργία των Καρδιολογικών Κλι−
νικών (Α και Β) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη−
μίου Ιωαννίνων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο−
κομείο Ιωαννίνων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
— Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 1397/83
(ΦΕΚ 143/Α΄).
— Τις διατάξεις του εδαφίου (β) της παρ. 14 του άρθρου
13 Ν.2889/01 (ΦΕΚ37/Α΄).
— Τις διατάξεις της αριθ. 106091/Β1/28.9.2009 K.Y.A.
«Κατάργηση της υφιστάμενης Καρδιολογικής Κλινικής
και Ίδρυση δύο (2) Καρδιολογικών Κλινικών (Α και Β)
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού», που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2103/Β΄.
— Το απόσπασμα Πρακτικών της αριθ. 653/3.2.2009
Συνεδρίασης των μελών της Γενικής Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής.
— Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός
ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης.
— Τις διατάξεις της αριθ. Α3β/οικ12799/89 ΚΥΑ «΄Ιδρυση
κλινικών εργαστηρίων και ειδικών μονάδων στο τμήμα

ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εγκατάστα−
ση και λειτουργία αυτών στο Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων», που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ
685 Β).
— Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθ.
262/98 «΄Ιδρυση και καθορισμός του εσωτερικού κανο−
νισμού κλινικών και εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 193/Α΄).
— Τα αριθ. 16316/09 και 1837/09 έγγραφα του Διοικητή
της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας.
— Την αριθ. 27/09 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΓΝ ΙΩΑΝ−
ΝΙΝΩΝ.
— Την αριθ. 1120/Η/7.1.2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πα−
νάρετου (ΦΕΚ 1/Β΄/2010).
— Την αριθ. 53 απόφαση της 223ης Ολομέλειας του
ΚΕΣΥ/19.4.2010, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκαθίστανται εντός του πλαισίου του Παθολογικού
Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και σε υφιστάμενους
χώρους που θα διατεθούν από τη Διοίκηση του Νοσο−
κομείου, οι Α και Β Καρδιολογικές Κλινικές της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες θα λει−
τουργήσουν σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει−
τουργίας τους «ΚΥΑ αριθ. 106091/Β1/09 (ΦΕΚ 2103 Β)».
Οι εν λόγω κλινικές συγκροτούνται αντίστοιχα από
τις ακόλουθες ειδικές μονάδες:
Α΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
− Στεφανιαίων νόσων − Εντατικής θεραπείας
− Αιμοδυναμικής
− Κοπώσεως (εργαστήριο και ιατρείο)
− Υπερηχοκαρδιογραφημάτων (εργαστήριο και ια−
τρείο)
− Αρρυθμιών και HOLTER (εργαστήριο και ιατρείο)
− Συγγενών Καρδιοπαθειών
− Πρόληψης Στεφανιαίας Νόσου και καρδιακής Ανε−
πάρκειας
Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
− Στεφανιαίων νόσων − Εντατικής θεραπείας
− Αιμοδυναμικής
− Κοπώσεως (εργαστήριο και ιατρείο)
− Υπερηχοκαρδιογραφημάτων (εργαστήριο και ια−
τρείο)
− Αρρυθμιών και HOLTER (εργαστήριο και ιατρείο)
− Συγγενών Καρδιοπαθειών
− Πρόληψης Στεφανιαίας Νόσου και καρδιακής Ανε−
πάρκειας και έχουν επιστημονικό υπεύθυνο για τη λει−
τουργία τους.
Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) που υπηρετούν στις παραπάνω κλινικές υποχρε−
ούνται σε εφημερία για την αντιμετώπιση εκτάκτων
περιστατικών και παροχής επείγουσας περίθαλψης,
σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την εφη−
μερία των νοσοκομείων.
Το προσωπικό που υπηρετεί στις παραπάνω κλινικές,
συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της Ιατρικής
Υπηρεσίας όλων των Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ Πελο−
ποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,
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για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου της
εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας. Στις κλι−
νικές λειτουργούν αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία η δε
δύναμη της κάθε μίας δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα
πέντε (45) κλίνες.
Άρθρο 2
Η Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
που έχει εγκατασταθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νο−
σοκομείο με την ΚΥΑ Α3β/οικ12799/89 (ΦΕΚ 685/Α΄) και
καταργήθηκε με τις διατάξεις του πρώτου άρθρου της
ΚΥΑ αριθ. 106091/Β1/09 (ΦΕΚ 2103/Β΄), θα εξακολουθήσει
τη λειτουργία της και την εκπαίδευση των ιατρών προς
απόκτηση ειδικότητας, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των
διαδικασιών εγκατάστασης και λειτουργίας των Α και
Β Καρδιολογικών Κλινικών.
Το προσωπικό (Ιατρικό, Νοσηλευτικό και λοιπό) που
υπηρετεί στην ανωτέρω Κλινική θα διατεθεί ισάριθμα
στις Α και Β Καρδιολογικές Κλινικές με ευθύνη της
Διοίκησης του Νοσοκομείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθ. Υ4α/οικ.14667
(7)
Εγκατάσταση των Κλινικών Αιματολογίας και Ογκολο−
γίας του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας στο Π.Γ.Ν. Λάρισας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
— Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.1397/83
(ΦΕΚ 143/Α΄).
— Τις διατάξεις του (εδαφ. β΄) της παρ. Η,του άρθρου
13 Ν.2889/01 (ΦΕΚ 37/Α΄)
— Τις διατάξεις της αριθ. 97107/Β1 ΚΥΑ «1. Μετονο−
μασία της Ογκολογικής και Αιματολογικής Κλινικής
του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και επανακαθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού
2.Ίδρυση Αιματολογικής Κλινικής του τμήματος Ιατρι−
κής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του
εσωτερικού κανονισμού της», που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1737/Β΄/21.8.2009.
— Το αριθ. 94128/Β1/21.10.08 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
— Τα αποσπάσματα πρακτικών των αριθ. 4/16.4.2008
και 2/11.2.2009 Γενικών Συνελεύσεων του τμήματος Ιατρι−
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
— Το αριθ. 4780/7.4.2009 έγγραφο του Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθ. Ιωάννη Θεοδωράκη.
— Τα αριθ. Υ4α/48380/14.4.2009 και Υ4α/43951/14.4.2010
έγγραφα της Υπηρεσίας μας.
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— Τις διατάξεις της αριθ. Υ4α/12937/00 Π.Π./11.3.2002
κοινής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 351/Β΄/2002).
— Το αριθ. 7635/19.5.2009 έγγραφο του Διοικητή της
5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
— Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυ−
ρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός
ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης.
— Την αριθ. 1120/Η/7.1.2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πα−
νάρετου (ΦΕΚ 1/Β΄/2010).
— Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α΄/7.9.2010).
— Την αριθ. 10 απόφαση της 226ης Ολομέλειας του
ΚΕΣΥ/12.7.2010, αποφασίζουμε:
Εγκαθίσταται στα πλαίσια του Παθολογικού Τομέα
της Ιατρικής Υπηρεσίας και σε υφιστάμενους χώρους
του Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ η Αιματολογική Κλινική του τμήμα−
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας, που ιδρύθηκε με τις διατάξεις
της αριθ. 97107/Β1 ΚΥΑ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1737/
Β΄/21.8.2009.
Η ανωτέρω Κλινική που συγκροτείται από τις ειδικές
μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας και Εξωνοσοκομειακής
θεραπείας των νεοπλασμάτων του αιμοποιητικού και
λεμφικού ιστού, θα λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτε−
ρικό κανονισμό λειτουργίας της, όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά καθώς και με όποιες επί μέρους διατάξεις διέπουν
την λειτουργία των ειδικών μονάδων που εμπίπτουν στο
γνωστικό της αντικείμενο.
Η Ογκολογική και Αιματολογική Κλινική του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας η οποία έχει εγκατασταθεί με την αριθ.
Υ4α/12937/00 Π.Π./11.3.2002 κοινή Υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 351/Β΄/2002) στο Πανεπ. Γεν. Νοσοκομείο Λάρισας,
μετονομάζεται σε Ογκολογική Κλινική. Η Ογκολογική
Κλινική συγκροτείται από την ειδική μονάδα Εξωνοσο−
κομειακής θεραπείας των συμπαγών νεοπλασιών και
θα λειτουργεί πλέον σύμφωνα με τον νέο εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της όπως αυτός εγκρίθηκε με
τις διατάξεις της αριθ. 97107/Β1 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1737/Β΄/21.8.2009.
Στις ανωτέρω κλινικές λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία
(Εφημερίας και Τακτικά).
Η δύναμη της κάθε μίας εκ των ως άνω Κλινικών
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις σαράντα πέντε (45)
κλίνες και πρέπει να έχουν επισιημονικό υπεύθυνο για
τη λειτουργία τους.
Τα μέλη ΔΕΠ, που υπηρετούν σης παραπάνω κλινι−
κές, υποχρεούνται σε εφημερία για την αντιμετώπιση
εκτάκτων περιστατικών και παροχής επείγουσας πε−
ρίθαλψης, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για
την εφημερία των νοσοκομείων.
Το προσωπικό που υπηρετεί στις παραπάνω κλινικές,
συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της Ιατρικής
Υπηρεσίας, όλων των Νοσοκομείων της 5ης ΥΠΕ Θεσ−
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στην οποία και υπάγεται,
για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου της
εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθ. 2031
(8)
΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2011
προσωπικού του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικα−
στικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς
διατάξεις» (ΦΕΚ Α/297/23−12−2003).
2. Του άρθρου 1 του ν. 1157/81 «περί καθιερώσεως
πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας των Δημοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ Α/126/12−5−1981)
όπως ισχύει.
3. Του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνι−
κής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−03−2010).
4. Του ν.δ. 1017Α/1971 «Περί ιδρύσεως ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» (ΦΕΚ
Α΄ 209/21−10−1971), όπως ισχύει.
5. Του π.δ. 435/Α΄/1988 «Περί Οργανισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.»
(ΦΕΚ Α/200/1−9−1988), όπως ισχύει.
6. Του π.δ.36/2000 (ΦΕΚ 29/Α΄/2000) Οργανισμού του
Υπ. Δικαιοσύνης.
7. Την αριθ. 56568/28−5−2004 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα» (ΦΕΚ 842/Β΄/8−6−
2004), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Β. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην 1075/20−12−2010 συνεδρίασή του, με
την οποία εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση για
το έτος 2011 των εργαζομένων του Ταμείου, αποφα−
σίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων
του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για το έτος 2011 (1.1.− 31.12.2011), η οποία
δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες μηνιαίως ανά
υπάλληλο, ως ακολούθως:
1. Είκοσι τριών (23) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρε−
σίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για 9.890 ώρες, ήτοι 430 ώρες στον
κάθε υπάλληλο.
2. Τριών (3) τεχνικών και τριών (3) καθαριστριών, που
υπηρετούν στον Άρειο Πάγο, για 2.400 ώρες, ήτοι (400)
ώρες στον κάθε υπάλληλο.

3. Τριών (3) υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Εφετείο
Θεσσαλονίκης, για 1.350 ώρες, ήτοι 450 ώρες στον κάθε
υπάλληλο.
4. Ενός (1) φύλακα−νυχτοφύλακα, που υπηρετεί στο
Πρωτοδικείο Αθηνών για 350 ώρες.
5. Ενός (1) τεχνικού, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο
Πειραιά, για 250 ώρες.
6. Ενός (1) τεχνικού, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο
Αγρινίου για 300 ώρες.
7. Μιας (1) καθαρίστριας, που υπηρετεί στο Υποθηκο−
φυλακείο Πειραιά για 400 ώρες.
Η σχετική δαπάνη συνολικού ύψους περίπου 94.512,20
ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0261 του προϋπολογισμού του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., έτους 2011, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση
ύψους 95.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ
F
Αριθ. 3386
(9)
Τροποποίηση της αριθ. 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β΄ 1793/6−
12−04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορι−
σμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του
ν.2725/99 (ΦΕΚ 12/Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματι−
κός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
β. Του Π.Δ. 77/1985 (ΦΕΚ 28/Α΄/1985) «Οργανισμός της
Γ.Γ.Α.», όπως ισχύει.
γ. Της παρ. 9 του άρθρου 56 Α του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ
Α΄ 121), όπως ισχύει σήμερα.
δ. Των Π.Δ. 184/09, 185/09 και 186/09 (ΦΕΚ Α΄ 213/7−10−09).
2. Την αριθ. 383/18−01−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί καθορισμού αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη
και Γεωργίου Ντόλιου (ΦΕΚ 29/Β΄/2010), όπως ισχύει.
3. Την αριθ. 63826/1−7−2010 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
(ΦΕΚ Β΄ 1028/06−07−10) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Γεωργίου Νικητιάδη».
4. Την αριθ. 7004/3/52/21−10−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα» (ΦΕΚ Β΄ 1622/2010).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Την αριθ. 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β΄ 1793/6−12−2004)
κοινή υπουργική απόφαση (περί καθορισμού λεπτομε−
ρειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του ν.2725/1999 (ΦΕΚ
Α΄ 121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός
και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με το άρ−
θρο 9 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄ 239) και τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003
(ΦΕΚ Α΄ 302), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις ΤΥ – Δα/Φ550/27042/8−6−2005
(ΦΕΚ Β΄ 838/21−6−05), 38204/22−8−2006 (ΦΕΚ Β΄ 1267/8−9−
2006) και 38640/19−8−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1773/26−8−2009).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε τις προθεσμίες που ορίζονται στην παρ. 2
του άρθρου 16 και στην παρ. 3α του ίδιου άρθρου της Κ.Υ.Α.
46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β΄ 1793/6−12−2004) όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. ΤΥ–Δα/Φ550/27042/8−6−2005 (ΦΕΚ
Β΄ 838/21−6−2005), 38204/22−8−2006 (ΦΕΚ Β΄ 1267/8−9−2006),
38640/19−8−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1773/26−8−2009) έως 30−6−2011.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 46596/22−11−2004
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1793/Β΄/6−12−2004), όπως έχει τροποποιηθεί.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην αριθ. Φ.2−321/20−4−2010 απόφαση της Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 605/Β΄/7−5−2010, στη σελίδα 2/3, στον
στίχο (23) εκ των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο «Η έγκριση ισχύει μέχρι 19−7−2010»,
στο ορθό «Η έγκριση ισχύει μέχρι 28−1−2019».
(Από το Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα..
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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