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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθμ. 15044 (1)
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής 

Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν.3882/ 

2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρ−
μόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και 
άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργα−
νισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 
(ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις (Α΄141)» (Α΄166)».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Την 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄2234).

4. Τις διατάξεις του π.δ.189/05.11.2009 (Α΄ 221) «Καθο−
ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 24/14.04.2010 (Α΄ 56) «Ανακαθο−
ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 
και τροποποιήσεις του π.δ.189/2009».

6. Την αριθμ. 57880/31.12.2010 απόφαση της Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας 
(ΕΘΕΓ)».

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της ΕΘΕΓ

1. Η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ), η οποία 
συστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3882/2010 και συ−
γκροτήθηκε σε σώμα με την 57880/31.12.2010 απόφαση 
της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, είναι το ανώτατο όργανο για τη διαμόρφωση 
της εθνικής πολιτικής στον τομέα της συλλογής, δια−
χείρισης, διάθεσης, κοινοχρησίας και αξιοποίησης γεω−
χωρικής πληροφορίας σε όλο το εύρος των δημοσίων 
αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση της διαλειτουργι−
κότητας της γεωπληροφορίας. Επιπλέον παρακολουθεί, 
συντονίζει, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή της 
πολιτικής αυτής.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της και την πραγ−
ματοποίηση του έργου της όπως απορρέουν από τις 
διατάξεις του ν. 3882/2010, η ΕΘΕΓ συνεπικουρείται, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του νόμου αυτού, 
από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφή−
σεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), ο οποίος επιφορτίζεται με τη 
γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση των πρακτικών 
της ΕΘΕΓ κατά το άρθρο 17 παρ. 5 του ίδιου νόμου.

3. Η ΕΘΕΓ δύναται να εισηγείται προς τον Πρωθυ−
πουργό την έκδοση απόφασης για την τροποποίηση 
της σύνθεσής της ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες 
των μελών της.
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Άρθρο 2
Τρόπος Λειτουργίας − Ημερήσια Διάταξη –

Προσκλήσεις στα Μέλη

1. Η ΕΘΕΓ συνέρχεται στο Υ.Π.Ε.Κ.Α τουλάχιστον τρείς 
φορές ετησίως και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, όποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο.

2. Ο Πρόεδρος της ΕΘΕΓ συντάσσει την ημερήσια 
διάταξη, ύστερα από εισήγηση του ΟΚΧΕ, καθορίζει την 
ημέρα και την ώρα των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη 
να συμμετάσχουν. Εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδι−
ότητας και άλλων υπουργείων, ο Πρόεδρος μπορεί να 
προσκαλέσει, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 17 του Ν. 3882/2010 και Υφυπουργούς, Γενικούς 
Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς του ΥΠΕΚΑ ή άλλων 
Υπουργείων με δικαίωμα ψήφου, εφόσον συζητούνται 
θέματα αρμοδιότητάς τους. Επίσης, ο Πρόεδρος σύμφω−
να με τη διάταξη της παρ. 4 του αρθρ. 17 του Ν. 3882/10, 
μπορεί να προσκαλέσει χωρίς δικαίωμα ψήφου και

α. εξειδικευμένους επιστήμονες ή επιστήμονες δημό−
σιων αρχών για την παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων 
τεχνικής φύσεως,

β. εκπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί−
κησης ή των συλλογικών οργάνων τους,

γ. εκπροσώπους των Κομβικών Σημείων Επαφής 
(ΚΟΣΕ),

δ. εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΤΕΕ) και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών 
φορέων.

Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καλέσει σε ακρόαση 
ενώπιον της ΕΘΕΓ και πρόσωπα που θα διευκολύνουν 
το έργο της με την επιστημονική ή επαγγελματική τους 
κατάρτιση.

3. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
γνωστοποιείται από τον γραμματέα στα μέλη της ΕΘΕΓ, 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 
Η γνωστοποίηση της πρόσκλησης μπορεί να γίνεται με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία ή και με 
τηλεφώνημα. Στην τελευταία όμως περίπτωση πρέπει 
να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση 
σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία της 
ΕΘΕΓ. Το τακτικό μέλος οφείλει εντός δύο (2) ημερών να 
ενημερώνει για την συμμετοχή του στη συνεδρίαση, με 
τον ίδιο παραπάνω τρόπο, προκειμένου να προσκαλείται 
εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

4. Η ΕΘΕΓ συνεδριάζει νομίμως όταν τελεί σε απαρ−
τία, ήτοι όταν στη σύνθεσή της μετέχουν περισσότε−
ρα από τα μισά μέλη της που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Παρόν θεωρείται και το μέλος που συμμετέχει μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση δεν 
δύναται να διεξαχθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, η ΕΘΕΓ 
συνέρχεται εκ νέου το αργότερο μέσα σε 7 ημέρες 
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, με τα ίδια 
θέματα ημερήσιας διάταξης. Η ΕΘΕΓ βρίσκεται τότε σε 
απαρτία εάν κατά τη συνεδρίαση μετέχουν στη σύνθε−
ση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου των μελών που έχουν 
δικαίωμα ψήφου.

5. Ο Πρόεδρος υποβάλει την ημερήσια διάταξη για 
έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της ΕΘΕΓ. Τα 
μέλη της ΕΘΕΓ μπορούν να υποβάλουν στον Πρόεδρο 
γραπτώς, με κάθε πρόσφορο μέσο από τους αναφε−

ρόμενους στην παρ. 3 τρόπους, τουλάχιστον τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, θέματα 
προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. 
Κατ’ εξαίρεση θέματα που τίθενται προς συζήτηση από 
τα μέλη της ΕΘΕΓ κατά τη συνεδρίασή της συζητούνται 
με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος.

6. Οι εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
ορίζονται κάθε φορά με την πράξη πρόσκλησης του 
Προέδρου.

Άρθρο 3
Αποφάσεις – Πρακτικά

1. Οι αποφάσεις της ΕΘΕΓ λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι 
φανερή.

2. Για τις συνεδριάσεις της ΕΘΕΓ τηρούνται πλήρη 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, τα οποία συντάσσει η 
γραμματεία της ΕΘΕΓ. Σε αυτά μνημονεύονται επίσης 
ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα 
θέματα που συζητήθηκαν με την ημερήσια διάταξη και 
τις επ’ αυτών εισηγήσεις, τα αποτελέσματα της ψη−
φοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρί−
ζονται επίσης οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

3. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, 
εκδίδονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της 
ΕΘΕΓ και δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Εθνικής 
Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Μέχρι 
την δημιουργία του ιστοτόπου αυτού, τα πρακτικά δη−
μοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΚΧΕ.

4. Με ευθύνη της Γραμματείας της ΕΘΕΓ οι απο−
φάσεις του Σώματος κοινοποιούνται στα αρμόδια 
Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας 
Διοίκησης.

Άρθρο 4
Εκπροσώπηση

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την ΕΘΕΓ στις σχέσεις της 
με τις άλλες αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
και μπορεί να εξουσιοδοτήσει μέλος της επιτροπής να 
τον εκπροσωπήσει για συγκεκριμένο θέμα εφ’ όσον αυ−
τός κωλύεται.

Άρθρο 5
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας

Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της 
ΕΘΕΓ μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Προέ−
δρου της μετά από εισήγηση των μελών της.

Άρθρο 6

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με τον πα−
ρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
του ν. 2690/9−3−99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δι−
αδικασίας και άλλες διατάξεις (Α΄45)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2011

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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    Αριθμ. Φ.500/11, Φ.500/39/41907/Ε5 (2)
Διαπίστωση δαπάνης που προκαλείται από την αρ. 

Φ.500/11/137386/Ε5 και Φ.500/39/137386/Ε5 ΦΕΚ 1770/ 
11−11−2010 κοινή υπουργική απόφαση Καθορισμός 
θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι, στο 
Δήμο Πύργου (Δημ. Ενότητα Βώλακος) Νομού Ηλεί−
ας και στο Δήμο Σάμου, (Δημ. Ενότητα Βαθέος), Νο−
μού Σάμου.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12, παρ. 1 εδαφ. β’ και γ’ του 

Ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν. 3232/04 
(ΦΕΚ Α΄, 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 τΑ΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 2, του Π.Δ. 174/ 
1985 (ΦΕΚ 59/Τ.Α71985) « Άσκηση στο επάγγελμα των 
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.).

5. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ 307/Β΄/1993) 
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/ 
86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΤΕΙ) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε 
υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επι−
χειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα».

6. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β, 168) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών 
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

7. Τις αριθμ. Φ.500/11/137386/Ε5 και Φ. 500/39/137386/Ε5 
ΦΕΚ1770/11−11−2010 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορι−
σμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, στο 
Δήμο Βώλακος, Νομού Ηλείας, και στο Δήμο Βαθέος, 
Νομού Σάμου».

8. Τις αριθμ. 105/2009 και 120/2010 αποφάσεις του Δ.Σ. 
του Δήμου Πύργου, τέως Βώλακος, Νομού Ηλείας και 
του Δήμου Σάμου, τέως Βαθέος, Νομού Σάμου.

9. Την ανάγκη έκδοσης συμπληρωματικής απόφασης 
για τον τρόπο αντιμετώπισης της δαπάνης που προ−
καλείται από τις αποφάσεις 105/2009 και 120/2010 του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου, τέως Βώλα−
κος, Νομού Ηλείας και του Δήμου Σάμου, τέως Βαθέος, 
Νομού Σάμου.

10. Την αριθμ. 2672/03−12−2009  (ΦΕΚ 2408/τ.Β΄/03−12−2009)
απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.

11. Την αριθμ. α) 1120/Η/7−1−2010 (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010) 
απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του 
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη 
Πανάρετου και β) αριθμ. 19428/ΣΤ5/19/2/2010 (ΦΕΚ 165/
τ.Β΄/2010) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα−

φής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, 
στον Ειδικό Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμέ−
νους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

12. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη για το έτος 2011 α) σε βάρος του Π/Υ 
του Δήμου Πύργου, (Δημ. Ενότητα Βώλακος), Ν. Ηλείας 
ύψους 2.234,28 ευρώ περίπου και β) σε βάρος του Π/Υ 
του Δήμου Σάμου (Δημ. Ενότητα Βαθέος), Νομού Σάμου 
ύψους 7.708,266 ευρώ περίπου εκ των οποίων το ποσό 
των 1005,426 Ευρώ περίπου αφορά μεταφορά πίστωσης 
από τον Π/Υ του 2010, αποφασίζουμε:

1. Ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την κοινή υπουρ−
γική απόφαση Φ.500/11/137386/Ε5 και Φ.500/39/137386/
Ε5 ΦΕΚ1770/11−11 −2010 «Καθορισμός θέσεων πρακτικής 
άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, στο Δήμο Βώλακος, Νομού 
Ηλείας, και στο Δήμο Βαθέος, Νομού Σάμου» ανέρχεται 
για το οικονομικό έτος 2011 στο ποσό των 1.005.426 
ευρώ (μεταφορά πίστωσης από Π/Υ 2010) για το 2011 και 
τα επόμενα οικονομικά έτη στο ποσό των 2.234.28 και 
6.702,84 ευρώ η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. Ε. 10−6041.01 
και 10/6041 και 10/6054 αντίστοιχα του προϋπολογισμού 
του Δήμου Πύργου, (Δημ. Ενότητα Βώλακος), Νομού 
Ηλείας και του Δήμου Σάμου, (Δημ. Ενότητα Βαθέος), 
Νομού Σάμου, ως εξής:

α) Για το Δήμο Πύργου, τέως Βώλακος, Νομού Ηλείας 
η δαπάνη ανέρχεται σε:

2.234,28 ΕΥΡΩ (1 θέση Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για 
το οικονομικό έτος 2011.

α) Για το Δήμο Σάμου, τέως Βαθέος, Νομού Σάμου, η 
δαπάνη ανέρχεται σε:

1.005,426 ΕΥΡΩ (3 θέσεις Χ186.19 (176,8+10,11) ΕΥΡΩ Χ 
1 μήνας + 3 θέσεις Χ (186.19Χ20 ημέρες)/25

για το έτος 2011 (μεταφορά πίστωσης από Π/Υ 2010) και
6.702,84 ΕΥΡΩ (3 θέσεις Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για 

το 2011 καθώς και τα επόμενα έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγγε−

γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Πύργου (Δημ. Ενότητα Βώλακος), Νομού 
Ηλείας και του Δήμου Σάμου, (Δημ. Ενότητα Βαθέος), 
Νομού Σάμου, και για τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη 
θα εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση στους προϋπολο−
γισμούς των ανωτέρω φορέων.

2. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Πύργου, (Δημ. Ενότητα Βώλακος), 
Νομού Ηλείας και του Δήμου Σάμου, (Δημ. Ενότητα Βα−
θέος), Νομού Σάμου.

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

  Μαρούσι, 5 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
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    Αριθμ. Φ.151/41977/Β6 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.151/20049/

Β6 (ΦΕΚ 272−Β/1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρό−
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας 
Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες ...».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 

2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 −Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.2525/1997, 
(ΦΕΚ 90−Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 
3404/2005 (ΦΕΚ 260−Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
35 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71−Α).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του 
ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212−Β).

4. Τις διατάξεις της αριθ. Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272−Β 
1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τρι−
τοβάθμια εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας εκπ/σης που υπά−
γονται στις ειδικές κατηγορίες», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Φ.151/33886/Β6 (ΦΕΚ 
556−Β731.3.2008), Φ.151/34623/Β6 (ΦΕΚ 636−Β/6.4.2009) και 
Φ.151/121021/Β6 (ΦΕΚ 2216−Β/2.10.2009, διόρθωση σφάλμα−
τος ΦΕΚ 2282−Β/27.10.2009) υπουργικές αποφάσεις.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98−Α΄/22.5.2005), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται 
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις της αριθ. 1120/Η’ (ΦΕΚ 1−Β/8.1.2010) 
Κοινής απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.151/ 
20049/Β6 (ΦΕΚ 272−Β/1.3.2007) υπουργική απόφαση «Πρό−
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας 
εκπ/σης που  υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες ...», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Στο τέλος της παραγράφου 4Β του άρθρου 1 προστί−
θεται παράγραφος ως εξής: «Στην ειδική αυτή κατηγορία 
δεν υπάγονται οι υποψήφιοι αλλοδαποί − αλλογενείς 
απόφοιτοι ελληνικών σχολείων που λειτουργούν στην Ελ−
λάδα. Οποιαδήποτε ρύθμιση προβλέπεται για την κατη−
γορία αυτή στην παρούσα απόφαση παύει να ισχύει».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
F

    Αριθμ. 5335 (4)
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας της Ζώνης 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙ−
ΩΝ στο πλαίσιο της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 2» του ΕΠ 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κωδικο−

ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα».

2. Το άρθρο 55 παρ. 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την 
παράγραφο 25 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98 (136 Α).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 
του Ν. 3369/05 (171 Α) «Συστηματοποίηση της δια βίου 
μάθησης και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 19, του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75 Α) «Κανόνες 
λειτουργίας συλλογικών οργάνων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 
Α) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» περί των «Συλλο−
γικών Οργάνων της Διοίκησης».

6. Την με αρ. πρωτ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ 2234 Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», 
με την οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

7. Την με αρ. πρωτ. 160443/18−12−2009 (ΦΕΚ 2540 Β) 
Υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων».

8. Την με αρ. πρωτ. Φ908/147082/Η/30−11−2009 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 508 ΥΟΔΔ) περί διορισμού 
του Βασιλείου Κουλαϊδή στη θέση του Γενικού Γραμ−
ματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων.

9. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Δια−
χείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2860/00 (ΦΕΚ 251 Α) 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις.

10. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ειδι−
κότερα το άρθρο 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) «Ρύθ−
μιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του 
Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α), και την με αρ. πρωτ. 11726/10 
(ΦΕΚ 2126 Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20087/31−12−08 (ΦΕΚ 2665/
Β) κοινή υπουργική απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ».

11. Το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης 
και λοιπές διατάξεις» αρ. 26, παρ. 1, (ΦΕΚ 163 Α).

12. Το άρ. 50 του Ν. 2413/96 (124Α) περί συστάσεως 
του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΥΕ/ΕΔ.

13. Την κοινή υπουργική απόφαση 4327/10 (ΦΕΚ 1387 Β) 
«Τροποποίηση της με αριθμό 329/05 κοινής υπουργικής 
απόφασης».

14. Την υπ’ αρ. 11334/29−07−10 απόφαση ένταξης της 
Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας 
Προτεραιότητας 2», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
18546/20−10−10 όμοια απόφαση του ΕΠ «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.
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15. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότη−
τας 2» με MIS 296426.

16. Την ένταξη της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 2» στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ με κωδικό 
2010ΣΕ04580068.

17. Την με αρ. πρωτ. 8945/05−11−2010 − όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 12799/30−12−2010 όμοια 
απόφαση − απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ. 
Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. έγκριση της αυτεπιστασίας του Υπο−
έργου 2 «Πιλοτική εφαρμογή και εξάπλωση του θεσμού 
των ΖΕΠ» της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραι−
ότητας − Άξονας Προτεραιότητας 2» στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 2, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με την 
έκδοση κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται από 
την §2 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α) και θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης (κωδικός 
ΣΑΕ 2010ΣΕ04580068). Το κόστος της συνολικής δαπά−
νης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση και συγκρότηση τετραμελούς ομάδας 
εργασίας της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
(ΖΕΠ) ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ που συμπεριλαμβάνει τις σχο−
λικές μονάδες: 110° Νηπιαγωγείο Αθηνών, 44° Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών και 152° Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στο 
πλαίσιο της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιό−
τητας − Άξονας Προτεραιότητας 2» του ΕΠ «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτού−
νται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. Η διάρκεια λειτουργίας της ομάδας ορίζεται 
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως μέχρι 30/06/2013.

2. Ορίζουμε τα μέλη της ομάδας αυτής ως εξής:
Τακτικά μέλη:
α. Δρ. Παναγιώτης Πήλιουρας του Σωτηρίου, ΑΔΤ: Φ 

047997, Σχολικός σύμβουλος δημοτικής εκπαίδευσης 
της 10ης περιφέρειας Αθηνών.

β. Ειρήνη Βαρσαμίδου του Εμμανουήλ, ΑΔΤ: ΑΒ 965222, 
Διευθύντρια του 110oυ Νηπιαγωγείου Αθηνών (κλάδου 
ΠΕ60).

γ. Νικόλαος Καρατάσος του Γεωργίου, ΑΔΤ: ΑΕ 590951, 
Διευθυντής του 44oυ Δημοτικού Σχολείου Αθηνών (κλά−
δου ΠΕ70).

δ. Αντώνιος Μπέσιος του Νέστορα, ΑΔΤ: Σ 261487, 
Διευθυντής του 152oυ Δημοτικού Σχολείου Αθηνών (κλά−
δου ΠΕ70).

Αναπληρωματικά μέλη κατά αντιστοιχία των ανωτέρω 
μελών:

α. Σπυριδούλα Κυριακή του Ευαγγέλου (MSc), ΑΔΤ: Χ 
510963, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της 9ης περιφέρειας Αθήνας.

β. Αναστασία Καραπατάκη του Αθανασίου, ΑΔΤ: Χ 
191584, Εκπαιδευτικός του 110ου Νηπιαγωγείου Αθηνών 
(κλάδου ΠΕ60).

γ. Αναστασία Σκανδάλη του Δημητρίου, ΑΔΤ: ΑΕ 
007923, Εκπαιδευτικός του 44ου Δημοτικού Σχολείου 
Αθηνών (κλάδου ΠΕ70).

δ. Νίκη Λιόπα του Γεωργίου, ΑΔΤ: ΑΖ 547615, Εκπαιδευτικός 
του 152ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών (κλάδου ΠΕ70).

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ορίζεται ο Παναγι−
ώτης Πήλιουρας.

Τη γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας εργασίας 
θα ασκεί η Πολυξένη Ζαραμπούκα του Κωνσταντίνου, 
ΑΔΤ: ΑΕ 555527, Εκπαιδευτικός του 44ου Δημοτικού 
Σχολείου Αθηνών (κλάδου ΠΕ70), με αναπληρώτρια 
την κα. Ευγενία Κουτσούκου του Ηλία, ΑΔΤ: ΑΙ 028189, 
Εκπαιδευτικός του 152ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών 
(κλάδου ΠΕ70).

Η ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη:
− για το συντονισμό των σχολικών μονάδων της Ζώνης 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ και τη 
δικτύωση τους (δικτύωση σχολικών μονάδων)

− για τη δημιουργία επαφών και συνεργασιών με τους 
τοπικούς φορείς και τους συλλόγους γονέων (Δικτύωση 
με την τοπική κοινωνία)

− για τη συνεργασία με τους Συλλόγους των Διδα−
σκόντων με σκοπό την παρακίνηση, την υποστήριξη 
και το συντονισμό των εκπαιδευτικών των σχολικών 
μονάδων της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
Κάτω Πατησίων

− για τη σύνταξη των σχεδίων δράσης των σχολικών 
μονάδων της ΖΕΠ σε συνεργασία με τους οικείους Συλ−
λόγους Διδασκόντων καθώς και κάθε επικαιροποίησης 
αυτών

− για τη σύνταξη βεβαιώσεων υλοποίησης και την 
εισήγηση παραλαβής των δράσεων της εν λόγω συγ−
χρηματοδοτούμενης Πράξης που πραγματοποιούνται 
από τις σχολικές μονάδες των ΖΕΠ ευθύνης τους

− για την υποβολή πρότασης για την ανάθεση εργα−
σιών ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαι−
δευτικούς της ΖΕΠ ευθύνης τους, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής 
Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντι−
κειμένου της εν λόγω Πράξης.

− για την υποστήριξη και το συντονισμό των σχολικών 
μονάδων των ΖΕΠ στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και άλλων δράσεων

− για την οργάνωση και την υποστήριξη των προγραμ−
μάτων επιμορφώσεων στη ΖΕΠ ευθύνης τους

− τη συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών 
για την οικονομική εκκαθάριση των προγραμμάτων 
επιμορφώσεων στη ΖΕΠ ευθύνης τους καθώς και την 
έκδοση βεβαίωσης υλοποίησης και την εισήγηση για 
την παραλαβή των παραπάνω προγραμμάτων επιμόρ−
φωσης

− για την αξιολόγηση της επιμόρφωσης και του επι−
μορφωτικού σχεδίου με προτάσεις αναθεώρησης

− για τη διαχείριση του ιστότοπου της ΖΕΠ ευθύνης 
τους

Παραδοτέα της ομάδας εργασίας είναι:
− εξαμηνιαίες εκθέσεις για τη δικτύωση των σχολικών 

μονάδων, τη δικτύωση με την τοπική κοινωνία και τη 
συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων

− σχέδια δράσης των σχολικών μονάδων της ΖΕΠ 
ευθύνης τους (στα οποία θα πρέπει να αποτυπώνεται 
η δικτύωση τόσο μεταξύ των σχολικών μονάδων, όσο 
και με την τοπική κοινωνία)

− βεβαιώσεις υλοποίησης και εισηγήσεις παραλαβής 
των δραστηριοτήτων της παρούσας συγχρηματοδοτού−
μενης Πράξης και των εκδηλώσεων που θα πραγματο−
ποιούνται από τις σχολικές μονάδες της ΖΕΠ ευθύνης 
τους
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− πρόταση για την ανάθεση εργασιών ανάπτυξης 
εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευτικούς της ΖΕΠ 
ευθύνης τους

− φάκελος με παραστατικά για την τεκμηρίωση των 
διαδικασιών διοργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης 
των προγραμμάτων επιμορφώσεων

− την εισήγηση παραλαβής των προγραμμάτων επι−
μορφώσεων και τη βεβαίωση υλοποίησης αυτών

− αξιολόγηση της επιμόρφωσης και του επιμορφωτι−
κού σχεδίου με προτάσεις αναθεώρησης

− εξαμηνιαίες εκθέσεις ενεργειών διαχείρισης του 
ιστότοπου της ΖΕΠ ευθύνης τους.

3. Η ομάδα εργασίας λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

4. Η ομάδα εργασίας ορίζεται αμειβόμενη. Για την 
αποζημίωση των μελών θα εκδοθεί σχετική κοινή υπουρ−
γική απόφαση σύμφωνα με το Ν. 3205/2003, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 
Α). Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον προ−
ϋπολογισμό του Υποέργου 2 «Πιλοτική εφαρμογή και 
εξάπλωση του θεσμού των ΖΕΠ» της Πράξης «Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότη−
τας 2» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με κωδικό ΣΑΕ 
2010ΣΕ04580068.

5. Οι συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας θα γίνονται 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και του χρό−
νου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση των 
συμμετεχόντων στην ομάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2011

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

F

   Αριθμ. 7001/2/744−ι (5)
 Ίδρυση Γραφείων Ενημέρωσης Δημοσιογράφων στα Επι−

τελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Πε−
ριφέρειας.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 2 και 4 του ν. 1481/1984 «Οργα−

νισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄−152), όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν. 1590/1986 (Α΄− 49), σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 
1 του ν. 2800/2000 (Α΄− 41).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄− 98).

4. Το άρθρο 1 περίπτωση β΄ εδάφια 3 και 4 της 
7004/3/53−α από 25−2−2011 απόφασης του Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελ−
ληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» 
(Β΄− 2418).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση – Αποστολή Γραφείων
Ενημέρωσης Δημοσιογράφων

1. Ιδρύεται Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων σε 
καθένα από τα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Δι−
ευθύνσεων Περιφέρειας του άρθρου 32 του π.δ. 14/2001 
(Α΄− 12). Το Γραφείο αυτό αποτελεί εσωτερική διάρθρω−
ση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Επιτε−
λείου και υπάγεται απευθείας, ως προς την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του, στον οικείο Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή.

2. Το Γραφείο της προηγουμένης παραγράφου έχει 
ως αποστολή:

α. Την ενημέρωση των δημοσιογράφων σε θέματα 
αστυνομικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πε−
ριοχή δικαιοδοσίας της οικείας Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Περιφέρειας.

β. Την προβολή του έργου της Υπηρεσίας και την 
ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας μέσω του τύπου και των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης.

γ. Την απάντηση σε δημοσιεύματα του τύπου και την 
τήρηση αρχείου που αφορά την Υπηρεσία.

δ. Την αποδελτίωση του ελληνικού ημερήσιου και πε−
ριοδικού τύπου.

ε. Το χειρισμό θεμάτων επικοινωνιακής ανταπόκρισης 
και διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών καθώς και γενι−
κότερων θεμάτων επικοινωνίας.

Άρθρο 2
Στελέχωση – Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων

1. Τα Γραφεία Ενημέρωσης Δημοσιογράφων, του προ−
ηγουμένου άρθρου στελεχώνονται με προσωπικό των 
Επιτελείων των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύν−
σεων Περιφέρειας, το οποίο δεν δύναται να υπερβαί−
νει τα τρία (3) άτομα. Ως προϊστάμενος του Γραφείου 
τοποθετείται κατώτερος αξιωματικός.

2. Οι ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 538/1998 (Α΄− 224) και 
στις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διαταγές.

3. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους, τα 
Γραφεία Ενημέρωσης Δημοσιογράφων συντονίζονται 
από τον εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας 
και συνεργάζονται με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

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, 6 Απριλίου 2011

Ο Αρχηγός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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    (6)
 Σύσταση θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».

  Με την αριθ. 15592/9−8−2010 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 25 παρ. 2 του Ν. 3613/07 και του άρθρου 269 του 
Ν. 3463/2006, μεταφέρεται ο Μάντζαρης Βασίλειος του 
Δημητρίου από την Δημοτική, Κοινωφελή Επιχείρηση 
Μέριμνας και Περιβάλλοντος Ιωαννίνων στο Νοσ/μείο 

μας, σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση θυρωρού, 
κατηγορίας ΥΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 18.886,04 € περίπου η οποία θα προβλέπεται στον 
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 965/9−3−2011).

  Ο Διοικητής

Θ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02008321205110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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 επιστρέφονται.

•  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 τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   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.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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