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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1088163/436/Α0013 (1)
    Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν.3775/2009 

(ΦΕΚ 122/Α/21.7.2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδο−
ομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότη−
σης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότη−
σης και άλλες διατάξεις»

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 60, 91 έως 97 του 

Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών και Κερδών από Λαχεία όπως κυρώθηκε με 
το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 
122/Α/21.7.2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών 
Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχει−
ρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες 
διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/16.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β΄) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Την υπ’ αριθμ. 1081855/391/Α0013/20.8.2009 ΠΟΛ.1106 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών «Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του
ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21.7.2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότη−
σης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ.1837/Β/3.9.2009).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 
122/Α/21.7.2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών 
Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχει−
ρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες 
διατάξεις» ισχύουν από 21 Οκτωβρίου 2009.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
    Αριθμ. 1088408/425/0015 (2)
Εκδιδόμενα παραστατικά για την προμήθεια εξόφλη−

σης λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας και 
επιχειρήσεων τηλεφωνίας από αστικούς συνεταιρι−
σμούς επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρό−
γνωσης.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γστ΄, γη΄ και γι΄ 

της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 
38 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.−ΦΕΚ 84/Α’).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄/40) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Την ανάγκη παρακολούθησης και διασφάλισης των 
εσόδων από την εξόφληση λογαριασμών επιχειρήσεων 
κοινής ωφέλειας και τηλεφωνίας μέσω αστικών συνεται−
ρισμών επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνω−
σης, στα πρακτορεία που διενεργούνται τα παιχνίδια 
αυτά.

4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Για τη δικαιούμενη προμήθεια, κατά την εξόφληση 
λογαριασμών καταναλωτών ή συνδρομητών οργανι−
σμών και επιχειρήσεων που διαθέτουν αγαθά και πα−
ρέχουν υπηρεσίες του άρθρου 12 παρ. 16β΄ του π.δ. 
186/1992 (Κ.Β.Σ.) ή άλλες συναφείς υπηρεσίες (υπηρεσίες 
ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας, διαδικτύου, τηλεόρασης μέσω συνδρο−
μητικών καναλιών κ.λ.π.), που εισπράττεται από τους 
αστικούς συνεταιρισμούς πρακτόρων παιχνιδιών πρό−
γνωσης, εφόσον η προμήθεια βαρύνει τον καταναλωτή 
ή συνδρομητή, εκδίδονται από τους συνεταιρισμούς 
αυτούς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με μηχανο−
γραφικό τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
13 του Κ.Β.Σ., οι οποίες εκτυπώνονται στα πρακτορεία 
των μελών των αστικών συνεταιρισμών (καταστήματα 
διενέργειας παιχνιδιών πρόγνωσης−σημεία εξόφλησης 
των λογαριασμών), με τα οποία βρίσκονται σε άμεση 
ηλεκτρονική σύνδεση, και λαμβάνουν σήμανση με τη 
χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 
Α/222) κυριότητας των συνεταιρισμών, οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι και λειτουργούν στις έδρες ή στα υπο−
καταστήματα των εν λόγω συνεταιρισμών.

2. Για τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους 
ανωτέρω συνεταιρισμούς προς τα μέλη τους− πράκτο−

ρες παιχνιδιών πρόγνωσης, στις εγκαταστάσεις των 
οποίων πραγματοποιούνται οι εξοφλήσεις και εκτυπώ−
νονται τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία προς τους 
καταναλωτές, εκδίδονται μηνιαίες εκκαθαρίσεις, θεω−
ρημένες εάν είναι χειρόγραφες ή με σήμανση από τους 
ως άνω φορολογικούς μηχανισμούς του ν. 1809/1988 
εφόσον είναι μηχανογραφικές. Οι εκκαθαρίσεις αυτές 
εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα για 
τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον προηγού−
μενο μήνα, φέρουν ημερομηνία έκδοσης την τελευταία 
ημέρα του μήνα που αφορούν και διαφυλάσσονται για 
όσο χρόνο ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

3. Την απαλλαγή των μελών των εν λόγω συνεται−
ρισμών − πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης, από την 
τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας για την προμήθεια που 
καταβάλλεται σ’ αυτούς από τους συνεταιρισμούς με 
βάση τις κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενες μηνιαίες εκ−
καθαρίσεις.

4. Για τις αμοιβές που καταβάλλονται από τους συνε−
ταιρισμούς στα μέλη τους − πράκτορες παιχνιδιών πρό−
γνωσης, υποβάλλονται τόσο από τους συνεταιρισμούς 
όσο και από τα μέλη τους στοιχεία για διασταύρωση 
των συναλλαγών με συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 
20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F (3)

     Επιβολή Προστίμου

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
(Αριθμ. πράξης 5/2009)

   Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 2212/120/09/16.2.2009 Μηνυτήρια Ανα−

φορά, που συντάχθηκε από άνδρες του Κεντρικού Λιμε−
ναρχείου Ηγουμενίτσας και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο 
Πρωτοκόλλων και Πράξεων Τελωνειακής Παράβασης 
της Υπηρεσίας μας υπ’ αριθμ. 5/16.2.2009, σύμφωνα με το 
περιεχόμενο της οποίας την 14.2.2009, ημέρα Σάββατο 
και περί ώρα 21.45 άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχεί−
ου Ηγουμενίτσας διενεργώντας έλεγχο, στα πλαίσια 
της κατά νόμο αρμοδιότητάς τους, εντός του Λιμένα 
«ΕΓΝΑΤΙΑ» Ηγουμενίτσας στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορί−
ας SV−03−SKV Φ/Γ οχήματος, μάρκας VW, με προορι−
σμό την Ιταλία, οδηγούμενο από τον Ρουμάνο υπήκοο 
STAFIE CONSTANTIN του CONSTANTIN και της ANICA, 
γεν. 19.3.1975 στην Ρουμανία, με αριθμ. Α.ΔΒ. Ρουμανίας 
11147816, κάτοικος Sat. Gadinti (Com. Sagna) Jud Neamt 
Ρουμανία, διαπίστωσαν ότι μετέφερε σε ειδικά διαμορ−
φωμένη κρύπτη κάτω από το πάτωμα της καρότσας του 
ανωτέρω οχήματος τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα (3.610) 
πακέτα τσιγάρα μάρκας LM κόκκινα, εκατόν σαράντα 
(140) πακέτα τσιγάρα μάρκας KENT και τετρακόσια εί−
κοσι (420) πακέτα τσιγάρα μάρκας MARLBORO, δηλαδή 
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συνολικά τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (4.170) 
πακέτα τσιγάρων, τα οποία σκόπευε να μεταφέρει λα−
θραία στο εξωτερικό κατά παράβαση των διατάξεων 
των άρθρων 142 και 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας». Τα τσιγάρα, καθώς και το ως 
άνω αυτοκίνητο, κατασχέθηκαν, ο δε δράστης συνελή−
φθη και με την διαδικασία του αυτόφωρου οδηγήθηκε 
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας προς 
άμεση παραπομπή του στο ακροατήριο του Πλημμελει−
οδικείου Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε την υπό κρίση υπόθεση ως τελωνει−
ακή παράβαση κατά την έννοια του άρθρου 142 παρ. 
2 του ν. 2960/2001, ήτοι λαθρεμπορία, σύμφωνα με το 
άρθρο 155 παρ. 1 του Τελωνειακού Κώδικα, υπαίτιο δε 
αυτής τον Ρουμάνο υπήκοο STAFIE CONSTANTIN του 
CONSTANTIN και της ANICA, γεν. 19.3.1975 στην Ρουμα−
νία, με αριθμ. Α.ΔΒ. Ρουμανίας 11147816, κάτοικος Sat. 
Gadinti (Com. Sagna) Jud Neamt Ρουμανία, στον οποίο 
και επιβάλλουμε:

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: Το τριπλάσιο των αναλογούντων 
στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και λοιπών 
φόρων, ήτοι 12.193,58 x 3 που ισούται με ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ευρώ και ΕΒΔΟΜΗ−
ΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά (36.580,74), ποσό που κατά την εί−
σπραξή του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) (σύμφωνα 
με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου), ήτοι ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ευρώ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ λε−
πτά (877,94), δηλαδή συνολικά ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ευρώ και ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
λεπτά (37.458,68).

Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώ−
πιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας εντός 
προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών, η οποία αρχίζει από 
την επομένη της επίδοσης της πράξης, αφού ο νομι−
μοποιούμενος να την ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή 
(άρθρο 66 παρ. 6 ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δι−
κονομίας»).

Κρίθηκε και έγινε στην Ηγουμενίτσα την 3.5.2009

   Ο Προϊστάμενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΧΑΣΚΗΣ

F
    Αριθμ. 118602/Γ2 (4)
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει−

δικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα 
Ναυτικών−Μηχανικών της Δ’ Τάξης των Επαγγελμα−
τικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α’) «Οργάνω−

ση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α’) «Πρόσβα−
ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυ−
τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».

3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 50/8.5.2008 (ΦΕΚ 
81 Α’) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγ−
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».

4. 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’).

5. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 4/8.1.2009 (ΦΕΚ 
2 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών».

6. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 206/19.9.2007 
(ΦΕΚ 232 Α’) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68 Β’) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων».

8. Την υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 2057/τΒ΄/23.10.2007) με θέμα «Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα των Α΄ Β΄ και Γ΄ Τάξεων των Ημερησίων 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)».

9. Την υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3.12.2007 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 26/τΒ΄/15.1.2008) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
των Α’ Β’ Γ’ και Δ’ Τάξεων των Εσπερινών Επαγγελμα−
τικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)».

10. Το υπ’ αριθμ. 2292/21.7.2009 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

11. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προ−
γραμμάτων Σπουδών για την Δ’ Τάξη των ΕΠΑ.Λ.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των 
μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυ−
τικού του Τομέα Ναυτικών −Μηχανικών της Δ’ Τάξης των 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ως εξής:

Μάθημα: Βοηθητικά Μηχανήματα II
 Όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 74895/

Γ2/10.6.2008 (ΦΕΚ1254/τΒ’) υπουργική απόφαση.
Μάθημα: Μηχανές Πλοίου Ι 
Όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 74895/Γ2/ 

10.6.2008 (ΦΕΚ 1254/τΒ’) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι 28 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 27513/925 (5)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Βασιλικών 

του Νομού Θεσσαλονίκης που πληρούνται από άτο−
μα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κα−
τανομή 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 
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προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή 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. Το υπ’ αριθμ. 9379/28.8.2009 έγγραφο του Δήμου 
Βασιλικών του Νομού Θεσσαλονίκης για την επικείμενη 
έκδοση προκήρυξης πλήρωσης δεκαπέντε (15) συνολικά 
θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατη−
γοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Βασιλικών 
του Νομού Θεσσαλονίκης.

5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/ 
2.1.2008) του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργα−
σίας για το Δήμο Βασιλικών του Νομού Θεσσαλονίκης, 
που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστα−
τεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μια (1).

Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β’παρ.1, 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ Διοικη−
τικού — Οικονομικού.

ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕ−
ΑΣ

ΚΛΑ−
ΔΟΣ/ 

ΕΙΔΙΚΟ−
ΤΗΤΑ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟ−

ΣΤΑΣΙ−
ΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

ΘΕΣΣΑ−
ΛΟΝΙ−
ΚΗΣ

Δήμος 
Βασιλι−
κών

ΠΕ Διοι−
κητικού 
Οικονο−
μικού

Α.Μ.Ε.Α. 1

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Σεπτμεβρίου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 24264/778 (6)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ειδικό Αντικαρκινι−

κό Νοσοκομείο Πειραιά −«ΜΕΤΑΞΑ», 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 τροποποίησή 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. Το υπ’ αριθμ. 15106/15.7.2009 έγγραφο του Ειδικού 
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά − «ΜΕΤΑΞΑ» για την 
επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης δεκατριών 
(13) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, 
διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων για το 
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά−«ΜΕΤΑΞΑ».

5. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Σε συνέχεια των 1046/13.8.2003, 200298/3.5.2005, 
200422/5.6.2006, 200941/6.8.2007 και 201228/13.11.2007 
προηγούμενων αποφάσεών μας, καθορίζουμε το συνολι−
κό αριθμό των θέσεων εργασίας για το Ειδικό Αντικαρ−
κινικό Νοσοκομείο Πειραιά − «ΜΕΤΑΞΑ», 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 Εθνι−
κής Αντίστασης (περίπτωση γ’, της παρ.1, άρθρου 1
ν. 2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΔΕ Αδελφών Νο−
σοκόμων.

A/A ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑ−
ΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟ−
ΤΗΤΑ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙ−

ΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ν.2643/1998

1 ΑΤΤΙΚΗΣ
(Νομαρχία 
Πειραιά)

2η Υ.Πε. 
Πειραιώς &
Αιγαίου
Ειδικό Αντι−
καρκινικό
Νοσοκομείο 
Πειραιά
− «ΜΕΤΑΞΑ»

ΔΕ 
Αδελ−
φών
Νοσοκό−
μων.

Εθνικής
Αντί−
στασης

1

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 24184/772 (7)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ψυχιατρικό Νοσο−

κομείο Αττικής και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περι−
στερίου, που πληρούνται από άτομα που προστατεύ−
ονται 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 
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ν. 2643/1998 (220/Α’) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή 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. Το υπ’ αριθμ. 21987/14.7.2009 έγγραφο του Ψυχια−
τρικού Νοσοκομείου Αττικής, για την επικείμενη έκδοση 
προκήρυξης πλήρωσης είκοσι τεσσάρων (24) συνολικά 
θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κα−
τηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Αττικής και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πε−
ριστερίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Σε συνεχεία των 1046/13.8.2003, 200298/3.5.2005, 
200514/5.8.2005, 200113/21.2.2007 και 200905/6.8.2007 
προηγούμενων αποφάσεών μας, καθορίζουμε το συ−
νολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για το Ψυχιατρι−
κό Νοσοκομείο Αττικής και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Περιστερίου, 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 Ανάπηροι 
πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π. (περίπτωση δ παραγ. 1 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΔΕ Αδελφών 
Νοσοκόμων.

A/A ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑ−
ΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟ−
ΤΗΤΑ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙ−

ΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ν.2643/1998

1 ΑΤΤΙΚΗΣ
(Νομαρχία 
Δυτικής 
Αττικής)

2η Υ. Πε.
Πειραιώς &
Αιγαίου
Ψυχιατρικό
Νοσοκο−
μείο
Αττικής

ΔΕ 
Αδελ−
φών
Νοσοκό−
μων.

Ανα−
πήρων 
πολέ−
μου, 
τέκνα 
τους

1

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

    Αριθμ. οικ. 38350/4644 (8)

 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43206/6028/2008 (ΦΕΚ 
1541/Β’) κοινής απόφασης

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς 

την Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29.7.1991, 
για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α’ 15).

β. του π.δ. 181/1998 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο−
θεσίας προς την Οδηγία 96/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 
23.7.1996 και την Οδηγία 97/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 
2.6.1997 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ 
σχετικά με την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α’ 133).

γ. του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 34), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6, του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α’ 70) 
και του άρθρου 3 του ίδιου ν. 1338/1983, όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 65, του ν. 1892/1990 «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 101).

δ. του άρθρου 4, του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 6, του ν. 1440/1984 και τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 7, του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ ΑΊ01), 
του άρθρου 31, του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α’ 130), του άρ−
θρου 19, του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α’ 261) και του άρθρου 
22, του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α’ 21) και της παραγράφου 4 
του άρθρο 6, του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας 
στο Κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του 
Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
22, του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α’ 21).

ε. της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 2963/2001 «Οργά−
νωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μετα−
φορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και 
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 268)

στ. του άρθρου δευτέρου, του ν. 2077/1992 «Κύρωση 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετι−
κών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται 
στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚΑ΄ 136)

ζ. της περ. δ’ της παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 355/1994 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι−
ατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 
1989 που αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση των 
οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα 
εμπορεύματα» (ΦΕΚ Α’ 189), όπως προστέθηκε με το 
στοιχείο II του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 «Σύσταση 
Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρή−
σης στους ελληνικού αερολιμένες και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 40).

η. της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3446/2006 «Ορ−
γάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 
οχημάτων − Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 49).

θ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 της Οδηγίας 
2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
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βουλίου, της 20.12.2006, για την άδεια οδήγησης (ΦΕΕΚ 
L 403/18 της 30ης Δεκεμβρίου 2006).

3. Το γεγονός ότι οι μοτοσικλέτες που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο δεν διαθέτουν όλες πλευρικό και κεντρικό 
στήριγμα.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τα εδάφια που αφορούν την Κατηγορία Α της παρα−
γράφου 5.2 του κεφαλαίου Β. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II, Ι. ΕΛΑΧΙ−
ΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ της 
αριθμ. οικ. 43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541/Β’) «Τροποποίηση 
των Παραρτημάτων Ι, II και III του π.δ.19/1995 (ΦΕΚ ΑΊ5), 
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς 
τα αντίστοιχα παραρτήματα της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2006/126/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.12.2006, 
2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.11.2006 και 2008/65/
ΕΚ της Επιτροπής της 27.6.2008», αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Κατηγορία Α:
− προοδευτική πρόσβαση: μοτοσικλέτα χωρίς κάνι−

στρο κυβισμού άνω των 120 cm3, ικανή να αναπτύσσει 
ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h,

− απευθείας πρόσβαση: μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο 
με κινητήρα ισχύος τουλάχιστον 35 kW. 

Τα παραπάνω οχήματα πρέπει να φέρουν δύο καθρέ−
πτες, πλαϊνό (πλευρικό) ή κεντρικό στήριγμα, καθώς και 
πινακίδα, στερεωμένη στο πίσω μέρος της μοτοσικλέ−
τας κατακόρυφα, πάνω ή κάτω από την πινακίδα του 
αριθμού κυκλοφορίας, με το διεθνές διακριτικό σήμα 
«L», χρώματος ερυθρού. Οι προδιαγραφές της υπόψη 
πινακίδας, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της προαναφερό−
μενης απόφασης οικ. 43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541/Β΄).

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 3858 (9)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Διοί−

κησης και Προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Καστοριάς.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 

2503/1997.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/ 

1999.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του π.δ. 30/1994.
6. Τις διατάξεις του Οργανισμού Οργάνωσης και Λει−

τουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Καστοριάς (ΦΕΚ 1639/Β΄/28.11.2005).

7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, οικονομι−
κού έτους 2009, στο φορέα 072, ΚΑΕ 0511.

8. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες υπαλλήλων της Δ/νσης Δ/
σης και Προσωπικού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία τριών (3) υπαλλή−
λων της Δ/νσης Διοίκησης και Προσωπικού, ήτοι των: 

1. Παλαιολόγου Βασιλικής για το χρονικό διάστημα 
από 1.10.2009 έως και 31.12.2009, ως εξής: 

Υπερωρίες απογευματινές, από ώρα 15:00 έως και ώρα 
22:00, για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι συμπληρώ−
σεως εξήντα (60) ωρών για κάθε μήνα, ήτοι εκατόν 
ογδόντα (180) ωρών συνολικά για το χρονικό διάστημα 
από 01.10.2009 έως και 31.12.2009.

2. Βασιλόπουλου Αθανάσιου για το χρονικό διάστημα 
από 1.11.2009 έως και 31.12.2009, ως εξής:

Υπερωρίες απογευματινές, από ώρα 15:00 έως και ώρα 
22:00, για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι συμπληρώ−
σεως εξήντα (60) ωρών για κάθε μήνα, ήτοι εκατόν 
είκοσι (120) ωρών συνολικά για το χρονικό διάστημα 
από 1.11.2009 έως και 31.12.2009.

3. Τζηκαλάγια Κωνσταντίνου για το χρονικό διάστημα 
από 01.11.2009 έως και 31.12.2009, ως εξής:

Υπερωρίες απογευματινές, από ώρα 15:00 έως και ώρα 
22:00, για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι συμπληρώ−
σεως εξήντα (60) ωρών για κάθε μήνα, ήτοι εκατόν 
είκοσι (120) ωρών συνολικά για το χρονικό διάστημα 
από 01.11.2009 έως και 31.12.2009.

Η καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των παραπά−
νω υπαλλήλων κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία, λόγω της 
απαραίτητης συντήρησης του Δικτύου δεδομένων της 
Νομαρχίας, την εγκατάσταση − παραμετροποίηση νέων 
δικτυακών συσκευών και εξαρτημάτων στο δίκτυο καθώς 
και τη συντήρηση των παλαιότερων, τη λήψη ψηφιακών 
αντιγράφων των αρχείων των εφαρμογών (μισθοδοσίας, 
διπλογραφικού συστήματος, κλπ) που χρησιμοποιούν οι 
χρήστες του Δικτύου της Ν.Α. Καστοριάς και τέλος τη 
διενέργεια απαραίτητων διαγνωστικών ελέγχων στο 
δίκτυο. Σημειώνεται ότι όλες οι ανωτέρω εργασίες είναι 
απαραίτητο να γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες 
στις οποίες το Δίκτυο δεδομένων της Νομαρχίας δεν 
εξυπηρετεί τους χρήστες του Συστήματος και όχι εν 
ώρα λειτουργίας αυτού που θα είχε ως αποτέλεσμα τη 
διακοπή των εργασιών των χρηστών και κατά συνέπεια 
τη μη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι πιστώσεις για τη δαπάνη της υπερωριακής απασχό−
λησης, ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ 
#2.350,00#, θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, οικονομικού 
έτους 2009, από τον φορέα 072, ΚΑΕ 0511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

   Καστοριά, 25 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ
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Αριθμ. 21 (10)
      Τροποποίηση των άρθρων 15ον και 16ον του από 3/2009 

ισχύοντος Καταστατικού Κανονισμού της Ιεράς Γυ−
ναικείας Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πάτμου.

   ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

  Λαμβάνοντας υπ’όψιν:
1. Την από 10.9.2009 συνεδρίαν αυτού με αριθμόν πρά−

ξεως 54 με θέμα «Την τροποποίησιν των άρθρων 15 και 
16 του από 3/2009 ισχύοντος Καταστατικού Κανονισμού 
της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής.

2. Τις παραγράφους 1,2,4,10 του Άρθρου 39 του Ν. 
590/1977 περί καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος ΦΕΚ 146 τ. Α.

3. Τον από 3/2009 ισχύοντα Καταστατικό Κανονισμό 
της Ιεράς Γυναικείας Σταυροπηγιακής Μονής Ζωοδόχου 
Πηγής Πάτμου ΦΕΚ τ.Β’/976/22.5.2009.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζει ομοφώνως:

Την τροποποίησιν των άρθρων 15ον και 16ον του από 
3/2009 ισχύοντος Καταστατικού Κανονισμού της Ιεράς 
Γυναικείας Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πάτμου. 

Τα άρθρα θα ισχύουν ως εξής:

Αρθρον 15ον

Η Ηγουμένη είναι αιρετή και ισόβιος. Ωσαύτως και 
τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου. Η ήδη ασκούσα το 
έργον της Ηγουμένης θέλει παραμείνη ισοβίως ως τοι−
αύτη, έστω και αν α αριθμός των μοναζουσών μεωθεί 
κάτω των πέντε.

Ισόβια παραμένουν και τα μέλη που ήδη συγκροτούν 
το Ηγουμενοσυμβούλιον και ασκούν διοικητικές αρμο−
διότητες.

Η θέση της Ηγουμένης κενούται:
1) Διά του θανάτου της.
2) Δια της παραιτήσεώς της ήτις γίνεται δεκτή δια της 

πλειοψηφίας της Ιεράς Μοναχικής Αδελφότητος.
3) Δια της εκπτώσεώς της ως ακολούθως:
α) Εάν παραβιάζει συστηματικώς και ηθελημένα τον 

παρόντα Κανονισμόν, εάν παραχαράττει την ακρίβειαν 
της πίστεως και του μοναχικού βίου και δεν θελήσει 
να ανανήψει μετά από τρεις εγγράφους συστάσεις της 
Αδελφότητος. Εάν αποδεδειγμένως καταδολιευθεί την 
περιουσίαν της Ιεράς Μονής. Η έκπτωσις επέρχεται 
κατόπιν αποφάσεως της Μοναχικής Αδελφότητος δια 
πλειοψηφίας και εγκεκριμένη υπό της οικείας Εκκλη−
σιαστικής Αρχής.

β) Εάν περιπέσει εις ασθένειαν μην επιτρέπουσαν εις 
αυτήν την άσκησιν των καθηκόντων της πιστοποιουμέ−
νην ιατρικώς και προβλεπομένην ανίατον.

Παρητημένη Ηγουμένη δύναται να επανεκλεγεί 
εφ’όσον εξέλιπον οι λόγοι της παραιτήσεως αυτής 
και εφ’όσον χηρεύσει η θέσις της Ηγουμένης. Εάν έχει 
επέλθει έκπτωσις, δεν δύναται να επανεκλεγεί έστω 
και αν εξέλιπον οι λόγοι της εκπτώσεως, εκτός εαν εκ 
των υστέρων έχει αποδειχθεί ότι οι λόγοι εκπτώσεως 
οφείλοντο εις συκοφαντίαν.

Άρθρον 16ον

Μετά την κένωσιν της θέσεως της Ηγουμένης και 
κατά το χρονικόν διάστημα μέχρι της εκλογής της νέας, 

τα Ηγουμενικά καθήκοντα ασκεί προσωρινώς η εκ των 
μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου έχουσα τα πρεσβεία. 
Η εκλογή της Ηγουμένης διεξάγεται το αργότερον τρι−
άκοντα (30) ημέρας μετά την κένωσιν της θέσεως, και 
προαναγγέλλεται εξ (6) ημέρας ενωρίτερον από την 
ημέρα της εκλογής. Περί της ημέρας της εκλογής ενημε−
ρώνεται εγγράφως ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου.

Κατά την ορισθείσαν ημέραν της εκλογής και μετά 
την τέλεσιν της θείας λειτουργίας συνέρχονται άπα−
σαι αι έχουσαι δικαίωμα ψήφου αδελφαί ήτοι άπασαι 
αι Μεγαλόσχημοι, Μικρόσχημοι και Ρασοφόροι εν τω 
Καθολικώ της Ιεράς Μονής και ενώπιον του Ηγουμενο−
συμβουλίου δια μυστικής ψηφοφορίας εκλέγουσιν την 
Ηγουμένην. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, οι ψήφοι 
καταμετρούνται ενώπιον της αδελφότητος. Εκλεγείσα 
λογίζεται η πλειοψηφείσασα κατά αριθμόν ψήφων δια 
απλής πλειοψηφίας. Εν περιπτώσει ισοψηφίας, εκλέγεται 
μεταξύ των ισοψηφισθεισών ία εκ τούτων δια κλήρου.

Άμα τη εκλογή καταχωρίζεται το σχετικόν πρακτι−
κόν εκλογής εις τον Κώδικα υπογεγραμμένον υπό του 
Ηγουμενοσυμβουλίου, αντίγραφον δε τούτου επίσημον 
γνωστοποιείται προς υον Άγιον Καθηγούμενον Πάτμου, 
όστις και επευλογεί την εκλογήν. Η εγκαθίδρυσις γίνε−
ται την πρώτην Κυριακήν μετά πάροδον δέκα (10) από 
της εκλογής ημερών υπό του Πατριαρχικού Εξάρχου 
Πάτμου. Εν περιπτώσει επανεκλογής της Ηγουμένης η 
εγκαθίδρυσης δεν επαναλαμβάνεται.

Ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής εκδικάζει 
και επιλύει η Ιερά Αδελφότης συγκαλουμένη υπό του 
Ηγουμενοσυμβουλίου.

Τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου είναι ισόβια εάν δεν 
παραιτηθώσιν ή παυθώσιν. Κενούμενης δι’οιονδήποτε 
λόγον θέσεως τινός των Ηγουμενοσυμβούλων συμπλη−
ροί η Ιερά Αδελφότης δια νέας εκλογής την κενοθείσαν 
θέσιν αποφάσει του Ηγουμενοσυμβουλίου. Παραιτηθέν 
ή παυθέν μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου δύναται να 
επανεκλεγεί εφ’ όσον εξέλιπον οι λόγοι οι οδηγήσαντες 
εις παραίτησιν ή την παύσιν αυτού και εφ’όσον κενωθεί 
η θέσις της Ηγουμενοσυμβούλου.

Λεπτομέρειαι της διαδικασίας της εκλογής μη προ−
βλεπόμεναι υπό του παρόντος Κανονισμού ρυθμίζονται 
δια αποφάσεως του Ηγουμενοσυμβουλίου.

Τα υπόλοιπα 26 άρθρα μένουν ως έχουν.
Σύνολο άρθρων 28.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Εν Πάτμω, τη 10 Σεπτεμβρίου 2009

   Η Καθηγουμένη
†Καλλινίκη Μοναχή

F

     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11)
     Στην υπ’ αριθμ. Υ3α/ οικ. 119170/2009 κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1963/ τ. Β΄/10.9.2009, ως 
προς την παράγραφο 2. II της απόφασης γίνεται η εξής 
διόρθωση: 

από το λανθασμένο: «ΙΙ. Λοιπό προσωπικό, Κλάδος 
Νοσηλευτών−τριών», στο ορθό: «II. Λοιπό προσωπικό, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE, Κλάδος Νοσηλευτών−τριών»

(Από το Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης)    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02021430210090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• 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.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται 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 καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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