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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 57730/ Β. 3014
(1)
Κατάργηση της υπ’ αριθµ. 12395−Β/28.12.2005 (ΦΕΚ Β΄
1856) υπουργικής απόφασης, µεταφορά πιστώσεων
του επιχειρησιακού προγράµµατος Κοινωνίας της
Πληροφορίας και ρύθµιση σχετικών θεµάτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατάργηση της υπ’ αριθµ. 12395−Β/28.12.2005 (ΦΕΚ Β΄
1856) υπουργικής απόφασης, µεταφορά πιστώσε−
ων του επιχειρησιακού προγράµµατος Κοινωνί−
ας της Πληροφορίας και ρύθµιση σχετικών θεµά−
των. ............................................................................................................

1

Ορισµός του ∆ιευθυντή της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ−
σης ως υπευθύνου µισθοδοσίας των ωροµισθίων
εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην οικία ∆ι−
εύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο
της Πράξης «Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµ−
µάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» .................. 2
Συγκρότηση υπηρεσιακού συµβουλίου της Γενικής
Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ... 3
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουρ−
γίας Ιδιωτικού Γραφείου Συµβούλων Εργασίας
(Ι.Γ.Σ.Ε.). .................................................................................................... 4
Καθορισµός του αριθµού θέσεων για το Γενικό Νο−
σοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩ−
ΤΗΡΙΑ», που πληρούνται από άτοµα που προστα−
τεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανοµή των
θέσεων αυτών................................................................................... 5
Κήρυξη υποχρεωτικής της 55/2008 ∆ιαιτητικής Από−
φασης (∆.Α.) «Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής
και εργασίας των εργαζοµένων που απασχο−
λούνται στα καταστήµατα χονδρικής και λιανι−
κής πώλησης κρέατος κάθε είδους, καθώς και
σφαγµένων πουλερικών και κουνελιών επιχειρή−
σεων− µελών των Ενώσεων Εµπόρων Κρέατος
Αθηνών και Πειραιώς» ................................................................ 6
Κήρυξη υποχρεωτικής της υπ’ αριθµ. 40/2008 ∆ιαι−
τητικής Απόφασης (∆.Α.) «Για τους όρους αµοιβής
και εργασίας των δηµοσιογράφων − συντακτών
ηµερησίων εφηµερίδων Μακεδονίας−Θράκης, πλην
Θεσσαλονίκης»................................................................................. 7
Συµπλήρωση της απόφασης σύστασης διανεµητικού
λογαριασµού στο ∆ικηγορικού Σύλλογο Αιγίου. 8
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 18623/2372/11.8.2008 (ΦΕΚ
1697/Β΄) κοινής απόφασης. ..................................................... 9

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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. 63/2005 (ΦΕΚ A΄ 98).
β) του ν. 2860/2000 «∆ιαχείριση, Παρακολούθηση,
Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251) και ιδιαίτερα το άρθρο 11, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
γ) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 «Μέτρα για την
ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 54).
δ) του άρθρου 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική ∆ιακυ−
βέρνηση, Θέµατα Μισθολογίου και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 110).
ε) του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267).
στ) του π.δ. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ Α΄ 165).
ζ) του π.δ. 81/21.3.2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).
2. Την υπ’ αριθµ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών περί «Καθορισµού αρµοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).
3. Την υπ’ αριθµ. C (2001) 551,14.3.2001, απόφαση έγκρι−
σης του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» από την Επι−
τροπή των ΕΚ µε ARINCO 2000/GR/16/1/PO/023, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του ΕΠ «ΚτΠ»
που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1/14.5.2001 απόφαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «ΚτΠ», όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα και ειδικά το τµήµα
που αναφέρεται στο Μέτρο 3.1 και τα κριτήρια επιλογής
πράξεων του µέτρου αυτού.
5. Την υπ’ αριθµ. 41637/∆ΙΟΕ 769/8.12.2000 κοινή υπουρ−
γική απόφαση Συγκρότησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ι−
αχείρισης του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ Β΄
1502), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ’ αριθµ. 16421/340/5.4.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο−
µικών για τον διορισµό του Ειδικού Γραµµατέα για την
Κοινωνία της Πληροφορίας (ΦΕΚ Γ΄ 101).
7. Την υπ’ αριθµ. 10071/23.3.2001 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών «Σύσταση
ανώνυµης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»»
(ΦΕΚ Β΄ 324).
8. Την υπ’ αριθµ. ∆ΟΑ/4201/25.2.2008 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί Εγκρίσεως τροποποίησης
καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.» και κωδικοποίησής του (ΦΕΚ Β΄
292).
9. Την υπ’ αριθµ. 263/24.4.2002 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών «Κύρωση
του Κανονισµού Προµηθειών της Εταιρείας «Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 528).
10. Την υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Κ/8070/26.3.2008 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών Τροποποίηση του Υπηρεσιακού
Οργανισµού και Γενικού Κανονισµού Προσωπικού της
Ανώνυµης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
(ΦΕΚ Β΄ 529).
11. Την υπ’ αριθµ. 11271/9.12.2005 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Επιχορήγηση της ΚτΠ
Α.Ε. µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
ως Τελικού ∆ικαιούχου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κοινο−
τικού Πλαισίου Στήριξης 2000−2008» (ΦΕΚ Β΄ 1822).
12. Την υπ’ αριθµ. 11297−Β/19.12.2005 απόφαση έντα−
ξης της πράξης «Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό Αλµα», του Ειδικού
Γραµµατέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, όπως
τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 4192−Β/10.5.2006 και
4890−Β/1.6.2006 όµοιες αποφάσεις.
13. Την υπ’ αριθµ. 12395−Β/28.12.2005 υπουργική από−
φαση «Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετο−
χών Κλειστού Τύπου (ΑΚΕΣ) µε τίτλο: «Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό
Άλµα», διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραµµα ∆ηµο−
σίων Επενδύσεων και ρύθµιση σχετικών θεµάτων για
την εφαρµογή του» (ΦΕΚ Β΄ 1947), όπως τροποποιήθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 5726−Β/2006/25.6.2006 όµοια απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 979).
14. Την υπ’ αριθµ. 24890/1191/2.6.2008 υπουργική από−
φαση µε τίτλο «Ματαίωση του διαγωνισµού για το έργο
«∆ιαχειριστής Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών
Συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) − Ψηφιακό Άλµα» και τους λό−
γους που επικαλείται περί αδυναµίας υλοποίησης του
έργου.
15. Την ανάκληση δήλωσης δαπανών που καταχωρή−
θηκε στο ΟΠΣ από την ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ το έτος 2008 και
τον µηδενισµό των επιλέξιµων πληρωµών του έργου
µε κωδικό ΟΠΣ 107083 «Α.Κ.Ε.Σ. – Ψηφιακό Άλµα» που
βαρύνουν το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας.
16. Τις ανάγκες και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινω−
νία της Πληροφορίας», αποφασίζουµε:

1. Την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 12395−Β/28.12.2005
υπουργικής απόφασης «Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρη−
µατικών Συµµετοχών Κλειστού Τύπου (ΑΚΕΣ) µε τίτλο:
«Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό Άλµα», διάθεση πιστώσεων από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ρύθµιση σχετι−
κών θεµάτων για την εφαρµογή του» (ΦΕΚ Β΄ 1947) και
της υπ’ αριθµ. 5726−Β/2006/25.6.2006 τροποποιητικής
απόφαση αυτής (ΦΕΚ Β΄ 979).
2. Την κατάργηση του επ’ ονόµατι του Υπουργείου Οι−
κονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ. 2421080615 έντοκου
λογαριασµού διαχείρισης διαθεσίµων του Ελληνικού
∆ηµοσίου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος για την
πράξη µε τίτλο «Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό Άλµα» (κωδικός έργου
2005ΣΕ01930041, ΣΑΕ 019/3) του Επιχειρησιακού Προ−
γράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), και
την µεταφορά του ποσού των εκατό εκατοµµυρίων ευρώ
(100.000.000 €) σε νέο, έντοκο λογαριασµό, µε αριθµό
0026.0021.69.0200952677 της Τράπεζας EFG−EUROBANK
επ’ ονόµατι της εταιρείας Κοινωνίας της Πληροφορίας
Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ), ο οποίος συστήνεται αποκλειστικά για
την κάλυψη των υποχρεώσεων πληρωµών της εταιρείας
για έργα του επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία
της Πληροφορίας».
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται µε την δη−
µοσίευση της παρούσας, άνευ νέας εντολής, να προβεί
στην µεταφορά του ως άνω ποσού στο νέο έντοκο
λογαριασµό. Ο λογαριασµός αφορά αποκλειστικά την
κάλυψη των υποχρεώσεων πληρωµών της ΚτΠ ΑΕ για
τα έργα του επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία
της Πληροφορίας» εξαιρουµένων των λειτουργικών
αναγκών της εταιρείας, και τυχόν δανειακών ή άλλων
υποχρεώσεων της.
4. Η επιλογή των έργων που θα πληρωθούν από τους
πόρους του λογαριασµού 0026.0021.69.0200952677 και
η µεταφορά των πιστώσεων αυτών στους αντίστοιχους
λογαριασµούς των έργων θα γίνεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚτΠ ΑΕ, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανά−
πτυξης του ΥΠΟΙΟ και του Ειδικού Γραµµατέα Ψηφιακού
Σχεδιασµού του ΥΠΟΙΟ.
5. Η ΚτΠ ΑΕ κοινοποιεί τις αποφάσεις πληρω−
µών των έργων που πληρώνονται από τον υπ’ αριθµ.
0026.0021.69.0200952677 λογαριασµό στην ∆ιεύθυνση
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονο−
µίας και Οικονοµικών ανά τρίµηνο, συνοδευόµενες µε
πρόταση αναπροσαρµογής των οικονοµικών στοιχεί−
ων (µείωση προϋπολογισµού και υπολοίπου πιστώσεων
προς διάθεση) των αντίστοιχων ενάριθµων έργων που
είναι εγγεγραµµένα στον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
6. Μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση των έργων που
θα πληρωθούν από τον υπ’ αριθµ. 0026.0021.69.0200952677
λογαριασµό της ΚτΠ ΑΕ, τα αδιάθετα ποσά που προ−
κύπτουν καθώς και οι δηµιουργηθέντες τόκοι επιστρέ−
φονται µε ευθύνη της ΚτΠ ΑΕ στον λογαριασµό αδιά−
θετων υπολοίπων παρελθόντων οικονοµικών ετών της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Aριθµ.18756
(2)
Ορισµός του ∆ιευθυντή της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
ως υπευθύνου µισθοδοσίας των ωροµισθίων εκπαι−
δευτικών που απασχολούνται στην οικία ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης
«Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρω−
τοβάθµια Εκπαίδευση» του Άξονα Προτεραιότητας 2
του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄) «∆ιαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 Α΄) «Οργα−
νισµός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ
152 Α) µε θέµα «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής
Προγραµµάτων ΚΠΣ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από
το άρθρο 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) και την υπ’
αριθµ. 10756/9.10.2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1343 Β΄) όπως αυτή ισχύει σήµερα
5. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ
1244) «Ειδικός Λογαριασµός στο ΥπΕΠΘ για την αξιο−
ποίηση κονδυλίων του ΚΠΣ» (που αντικατέστησε τις
διατάξεις του εδαφίου γ της παρ. 10 του άρθρου 2 του
ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α΄), όπως αυτές είχαν συµπληρωθεί
µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2341/1995
(ΦΕΚ 208 Α΄), όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της
παρ. 9β του Αρ. 1 του ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 11 του ν. 2640/1998
(ΦΕΚ 206 Α΄) «∆ευτεροβάθµια Τεχνική − Επαγγελµατική
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθµ. 329/10.2.2005 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 210Β) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ’ αριθµ. ΚΑ/845/25.8.2003 (ΦΕΚ 1222 Β) απόφασης Σύ−
σταση Ειδικού Λογαριασµού στο Υπ.Ε.Π.Θ.» και την υπ’
αριθµ. 141/29.1.2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 269 Β΄)
«Έγκριση Οδηγού Χρηµατοδότησης Ειδικού Λογαρια−
σµού Υπ.Ε.Π.Θ.».
8. Την υπ’ αριθµ. 17659/20.8.2008 Πρόσκληση της Ει−
δικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και
δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Ανα−
βάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση
της κοινωνικής ενσωµάτωσης», του ΕΠ «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
9. Την υπ’ αριθµ. 11734/27.8.2008 αίτηση χρηµατοδό−
τησης της EYE Προγραµµάτων ΚΠΣ/Υπ.Ε.Π.Θ. στο ΕΠ
«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (2007−2013) στον
Άξονα Προτεραιότητας 2, η οποία κατατέθηκε στην
ΕΥ∆ του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε την
υπ’ αριθµ. 17944/28.8.2008.
10. Την υπ’ αριθµ. 19107/12.9.2008 απόφαση του Ειδι−
κού Γραµµατέα Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρι−
σης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του
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ΥπΕΠΘ για το αποδεκτό της παραπάνω πρότασης της
Πράξης «Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια
Βίου Μάθηση».
11. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών
και Υφυπουργών».
12. Την ανάγκη ορισµού υπευθύνου της µισθοδοσίας
των ωροµισθίων εκπαιδευτικών που απασχολούνται στη
∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της
Πράξης «Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» (Άξονας Προτεραιότητας 2),
αποφασίζουµε:
1. Τον ορισµό του κάθε ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνου της µισθο−
δοσίας και εκκαθαριστή των αµοιβών των ωροµισθίων
εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών που απασχολούνται
στην οικία ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
στο πλαίσιο της Πράξης «Εφαρµογή Ξενόγλωσσων
Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» του
Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αναβάθµιση της ποιότητας
της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµά−
τωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επι−
χειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007−2013), από την έναρξη υλοποίησης
της Πράξης (9.10.2008) έως και τη λήξη του οικονοµικού
αντικειµένου της Πράξης.
2. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως υπευθύνου
της µισθοδοσίας των ωροµισθίων εκπαιδευτικών που
εργάζονται για τις ανάγκες υλοποίησης της παραπάνω
Πράξης, ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης θα υπογράφει µε τους ωροµίσθιους συµ−
βάσεις έργου και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, σύµφωνα
µε τις διατάξεις για τις προσλήψεις ωροµισθίων εκπαι−
δευτικών και το Σύστηµα υλοποίησης και Οδηγό οικονο−
µικής διαχείρισης της Πράξης. Επιπλέον, θα υπογράφει
τις συµβάσεις των καταχωριστών στοιχείων της Πράξης
οι οποίοι θα προσλαµβάνονται κατόπιν Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αξιολόγησης σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στον Οδηγό οικονοµικής διαχείρισης
της Πράξης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 ∆εκεµβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

F
Aριθµ.5609
(3)
Συγκρότηση υπηρεσιακού συµβουλίου της Γενικής Γραµ−
µατείας ∆ια Βίου Μάθησης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α. Των άρθρων 159 και 160 του ν. 3528/Α΄/ΦΕΚ 26/9.2.2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.».
β. Του π.δ. 132/3.3.1989 (ΦΕΚ 64/Α/3.3.1989) «Οργανισµός
Γ.Γ.Λ.Ε. − ∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες των υπηρεσιών
της Γ.Γ.Λ.Ε.».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

γ. Της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990
( ΦΕΚ 81 Α»).
δ. Του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄).
ε. Της υπ’ αριθµ. 1781/13.4.1999 απόφασης (ΦΕΚ 378/
Α/13.4.1999) Σύσταση−Συγκρότηση πρωτοβάθµιου Υπη−
ρεσιακού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Λαϊκής
Επιµόρφωσης και των Ν.Ε.Λ.Ε.».
στ) Του π.δ. 386/1991 (ΦΕΚ 139 Α΄) «Μεταφορά της Γε−
νικής Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης από το Υπουρ−
γείο Πολιτισµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
ζ) Τις διατάξεις του ν. 2909/ΦΕΚ 90/Α/2.5.2001 «Μετο−
νοµασία της Γ.Γ.Λ.Ε. σε Γ.Γ.Ε.Ε.».
η) Τις διατάξεις του ν. 3699/ΦΕΚ199/Α΄/2.10.2008 «Με−
τονοµασία της Γ.Γ.Ε.Ε. σε Γ.Γ.∆.Β.Μ.».
θ) 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 σύµφωνα µε την παρού−
σα συγκρότηση µε ισάριθµα µέλη, αποφασίζουµε:
1. Συγκροτούµε, στην Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου
Μάθησης, πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο αρµόδιο
για το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου
Μάθησης ως εξής:
α) Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους µε βαθµό Α΄ εκ
των οποίων ο ένας (1) υπάγεται στην αρµοδιότητα του
υπηρεσιακού συµβουλίου της Γ.Γ.∆.Β.Μ. και οι υπόλοιποι
δύο (2) υπάγονται στην αρµοδιότητα των υπηρεσιακών
συµβουλίων του ΥΠΕΠΘ και υπηρετούν στο νοµό Αττι−
κής µε τους αναπληρωτές τους.
Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά µέλη και ένα από
τα αναπληρωµατικά θα είναι διαφορετικού φύλου από
τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόµιµες προϋ−
ποθέσεις.
β) ∆ύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων µε
βαθµό τουλάχιστον Α΄ µε τους αναπληρωτές τους.
2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά µέλη της παρ. 1 ορίζονται
από τον οικείο Υπουργό από υπαλλήλους που πληρούν
τις προϋποθέσεις να επιλεγούν ως προϊστάµενοι διευ−
θύνσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 3528/2007.
3. Τα υπό στοιχείο α΄ αναπληρωµατικά µέλη της παρ.
1 της παρούσης ορίζονται από τον οικείο Υπουργό από
υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί ως προϊστάµενοι δι−
ευθύνσεων.
4. Με την απόφαση ορισµού των µελών του υπηρε−
σιακού συµβουλίου, ορίζεται ως πρόεδρος ένα από τα
τακτικά µέλη µε αναπληρωτή του επίσης ένα από τα
µέλη αυτά. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπλη−
ρωτής του προέδρου θα συµµετέχει ως τακτικό µέλος
ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
5. Γραµµατέας του υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζεται
υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄, µε αναπληρωτή
του υπάλληλο του ιδίου βαθµού της οικείας υπηρεσί−
ας.
6. Η θητεία των µελών του υπηρεσιακού συµβουλίου
είναι διετής.
7. Όταν το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει θέµατα προ−
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των µονίµων υπαλλήλων µε−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού

µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

F
Αριθµ. 83912/1319
(4)
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδι−
ωτικού Γραφείου Συµβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄)
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1998).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ
205/Α/2.9.1998 ) «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύστα−
ση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατά−
ξεις»
4. Τις διατάξεις του π.δ. 160/1999 ( ΦΕΚ 157/Α΄) «Όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασία για την σύσταση και λει−
τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2874/29.12.2000
( ΦΕΚ 286/Α΄) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες
διατάξεις»
6. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008)
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας « Ανάθεση αρµοδιο−
τήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας »
7. Το υπ’ αριθµ. 31845/27.10.2008 έγγραφο της ∆ιεύ−
θυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού Κοινωνικής
Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.
8. Την από 20.11.2008 συνεδρίαση της Επιτροπής του
άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003).
9. Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου από
τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3144/
2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003).
10. Την υπ’ αριθµ. 31394/1.10.2001 απόφαση χορήγη−
σης ειδικής άδειας λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε. στην εταιρεία
µε την επωνυµία «VISION ORAMA Ε.Π.Ε.», αποφασί−
ζουµε:
Ανακαλούµε την υπ’ αριθµ. 31394/1.10.2001 απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
µε την οποία είχε χορηγηθεί ειδική άδεια λειτουργίας
Ιδιωτικού Γραφείου Συµβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) στην
εταιρεία µε την επωνυµία «VISION ORAMA Ε.Π.Ε.», για
το λόγο ότι στον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι
επιθεωρητές του Τµήµατος Κοινωνικής Επιθεώρησης
Ανατολικού Τοµέα Αθηνών, αυτό ευρέθη να µη λειτουρ−
γεί.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 ∆εκεµβρίου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Αριθµ.81116/1295
(5)
Καθορισµός του αριθµού θέσεων για το Γενικό Νοσοκο−
µείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», που
πληρούνται από άτοµα που προστατεύονται από το
ν. 2643/1998 και κατανοµή των θέσεων αυτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριµνα για την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει µετά την τελευταία τροποποίηση του µε
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄)
«Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές
ρυθµίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις»
4. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
5. Το υπ’ αριθµ. 30199/26.11.2008 έγγραφο του Γενικού
Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗ−
ΡΙΑ», για την επικείµενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης
είκοσι (20) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλ−
λήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων,
για το Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Α. Σε συνέχεια των υπ’ αριθµ. 31938/13.11.2002,
1046/13.8.2003,
200298/3.5.2005,
200012/17.2.2006,
200422/5.6.2006, 200941/6.8.2007, 721/28/17.1.2008 και
201228/13.11.2008 προηγούµενων αποφάσεων µας, κα−
θορίζουµε το συνολικό αριθµό των θέσεων εργασίας
για το Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»., που πρόκειται να πληρωθούν από άτοµα,
που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998,
σε µία (1).
Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Έµµεσης
Α.Μ.Ε.Α. (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β΄ παραγ. 1 άρ−
θρου 1 ν. 2643/1998) και θα καλυφθεί από άτοµο της ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων.
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Αριθµ. 83758/4415
(6)
Κήρυξη υποχρεωτικής της 55/2008 ∆ιαιτητικής Απόφα−
σης (∆.Α.) «Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και ερ−
γασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται στα
καταστήµατα χονδρικής και λιανικής πώλησης κρέα−
τος κάθε είδους, καθώς και σφαγµένων πουλερικών
και κουνελιών επιχειρήσεων− µελών των Ενώσεων
Εµπόρων Κρέατος Αθηνών και Πειραιώς».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την υπ’ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισµός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθµ. οικ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/90).
5. Την από 14.11.2008 αίτηση της Πανελλήνιας Οµοσπον−
δίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Π.Ο.Ε.Κ.» «Η ΕΝΩΣΙΣ».
6. Το από 1.12.2008 Υπηρεσιακό Σηµείωµα.
7. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 1.12.2008.
7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ∆.Α. δηλαδή ότι
οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζοµένων του κλάδου, αποφασίζουµε:
1. Κηρύσσουµε υποχρεωτική την υπ’ αριθµ. 55/2008 ∆ιαι−
τητική Απόφαση (∆.Α.) για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής
και εργασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται στα
καταστήµατα χονδρικής και λιανικής πώλησης κρέατος
κάθε είδους και σφαγµένων πουλερικών και κουνελιών
επιχειρήσεων−µελών των Ενώσεων Εµπόρων Κρέατος
Αθηνών και Πειραιώς για όλους τους εργοδότες και ερ−
γαζοµένους του κλάδου που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 14.11.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 ∆εκεµβρίου 2008

ΝΟΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ν. 2643/1998

Γενικό
Νοσοκοµείο
∆Ε Αδελ−
Νοσηµάτων
φών Νοσο−
ΑΤΤΙΚΗΣ
θώρακος
κόµων
Αθηνών
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Έµµεσης
Α.Μ.Ε.Α.

1

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 ∆εκεµβρίου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθµ. 83756/4414
(7)
Κήρυξη υποχρεωτικής της υπ’ αριθµ. 40/2008 ∆ιαιτη−
τικής Απόφασης (∆.Α.) «Για τους όρους αµοιβής και
εργασίας των δηµοσιογράφων − συντακτών ηµερη−
σίων εφηµερίδων Μακεδονίας−Θράκης, πλην Θεσ−
σαλονίκης».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
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Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
2. Την υπ’ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισµός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθµ. οικ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/90).
5. Την από 13.10.2008 αίτηση της Ένωσης Συντακτών
Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας−Θράκης.
6. Το από 20.11.2008 Υπηρεσιακό Σηµείωµα.
7. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 20.11.2008.
7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ∆.Α. δηλαδή ότι
οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζοµένων του επαγγέλµατος στο κλάδο, αποφα−
σίζουµε:
1. Κηρύσσουµε υποχρεωτική την υπ’ αριθµ. 40/2008
∆ιαιτητική Απόφαση (∆.Α.) για τους όρους αµοιβής και
εργασίας των δηµοσιογράφων−συντακτών ηµερησίων
εφηµερίδων Μακεδονίας−Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης,
για όλους τους εργοδότες και εργαζοµένους του επαγ−
γέλµατος στο κλάδο που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
13.10.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 ∆εκεµβρίου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθµ. 143369
(8)
Συµπλήρωση της απόφασης σύστασης διανεµητικού λο−
γαριασµού στο ∆ικηγορικού Σύλλογο Αιγίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1093/1980 (ΦΕΚ
270 Α΄) όπως ισχύει σήµερα,
2. Την υπ’ αριθµ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού ∆ικαιοσύνης, µε την οποία µεταβιβάζονται αρµοδιό−
τητες στο Γενικό Γραµµατέα, στους Γενικούς ∆ιευθυντές,
στους ∆ιευθυντές κ.λπ. (ΦΕΚ 842/τ.Β΄/8.6.2004), όπως η
απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
τις 82834/25.8.2005 (ΦΕΚ 1304/τ.Β΄), 101266/24.10.2005
(ΦΕΚ 1490/τ.Β΄) και 9311/26.1.2006 (ΦΕΚ 104/τ.Β΄) όµοιες
αποφάσεις.
3. Την υπ’ αριθµ. 139901/22.10.2003 απόφασή µας «Σύ−
σταση διανεµητικού λογαριασµού στο ∆ικηγορικό Σύλ−
λογο Αιγίου» (ΦΕΚ 1691/τ.Β΄).
4. Το υπ’ αριθµ. 1571/4.12.2008 έγγραφο του ∆ικηγορι−
κού Συλλόγου Αιγίου και

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
Συµπληρώνουµε την υπ’ αριθµ. 139901/22.10.2003 από−
φαση µας «Σύσταση διανεµητικού λογαριασµού στο
∆ικηγορικό Σύλλογο Αιγίου» (ΦΕΚ 1691/τ.Β΄) ως ακο−
λούθως:
Από την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και δικη−
γορική αµοιβή σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτρι−
ώσεων, στις οποίες παρίσταται δικηγόρος µέλος του
∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ποσοστό 50% αποδί−
δεται στον εν λόγω δικηγόρο και το υπόλοιπο 50%
παραµένει στον υφιστάµενο λογαριασµό προς διανοµή
µεταξύ των µελών του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αιγίου,
αφού αφαιρεθεί ποσοστό 0,1% για την κάλυψη των εξό−
δων διαχείρισης του λογαριασµού.
Η διανοµή γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 3 της ανω−
τέρω απόφασής µας.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η ως άνω υπ’ αριθµ. 139901/
22.10.2003 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 ∆εκεµβρίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ
F
Αριθµ. οικ.68831/9254
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 18623/2372/11.8.2008
(ΦΕΚ 1697/Β΄) κοινής απόφασης.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007
«Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρό−
νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιµένες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 40/Α΄).
β. της παραγράφου ιη΄ του άρθρου 2 του ν.δ. 638/1970
«Περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων,
διτρόχων − τριτρόχων µετά κινητήρος και µοτοποδη−
λάτων» (ΦΕΚ 173/Α΄), όπως συµπληρώθηκε µε την πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3534/2007.
γ. της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 2362/1995
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄).
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κωδικοποι−
ήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄).
ε. του π.δ/τος 126/2005 «Ίδρυση ∆ιεύθυνσης ∆ιαβατη−
ρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 181/Α΄).
στ. του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ
231/Α΄).
2. Την ανάγκη τροποποίησης του ειδικού εντύπου
αίτησης του Παραρτήµατος της απόφασης αριθµ.
18623/2372/11.8.2008 (ΦΕΚ 1697/Β΄).
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισµού, αλλά οι αναγκαίες δαπάνες θα βαρύνουν
τις πιστώσεις του λογαριασµού του ν.δ. 638/1970 που
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τηρεί το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, απο−
φασίζουµε
Άρθρο 1
Τροποποιούµε το έντυπο αίτησης εκτύπωσης
άδειας οδήγησης του Παραρτήµατος της υπ’ αριθµ.
18623/2372/11.8.2008 (ΦΕΚ 1697/Β΄) κοινής απόφασης µε
νέο. Το νέο Παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της.
Κατά λοιπά ισχύει η προαναφερόµενη κοινή απόφαση
ως έχει.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
µοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 ∆εκεµβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
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