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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.500/358/5442/Ε5
(1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
T.E.I στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς Σταυρούπολης.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ΄ του ν. 1351/1983
(ΦΕΚ56/Α/28.4.1983) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτο−
βάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 (ΦΕΚ 307/
Β/30.4.1993) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού
μηνιαίας αποζημίωσης σπουδαστών TEΙ που πραγματο−
ποιούν άσκηση στο επάγγελμα στο Δημόσιο Τομέα.
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ 156/Α/31.7.1995).
5. Τις διατάξεις του αρθ. 22, παρ.3, εδ.α του ν. 2362/
1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας αναφέ−
ρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία
επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον
οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψη της.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ527/Β/
24.3.2004) Απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
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Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
8. Την υπ’ αριθμ. 37390/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005
(ΦΕΚ1432/2005 τ.Β΄) Απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608/Β/
26.4.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978),όπως
συμπληρώθηκε με το αρθ 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/
Α/1993).
11. Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 28.869/9.9.2005 έγγραφο
των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών
Σταυρούπολης, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών T.E.I − Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας στους
Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών T.E.I πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.10.2005.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών T.E.I βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών
Σταθμών Σταυρούπολης.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α.Ε
10.6055.02 & 10.6041.02. 2.760,00 ΕΥΡΩ (5 θέσεις Χ 184
ΕΥΡΩ Χ 3 μήνες) για το έτος 2005 και 11.040,00 ΕΥΡΩ
(5 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα
επόμενα οικονομικά έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2005.
Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπο−
λογισμούς των Σταθμών αυτών για μία πενταετία του−
λάχιστον.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Aριθμ. Φ.500/359/5446/Ε5
(2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
T.E.I στο Δήμο Ανακτορίου Αιτωλοακαρνανίας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ΄ του
ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/Α/28.4.1983) «Εισαγωγή σπουδαστών
στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 (ΦΕΚ 307/
Β/30.4.1993) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού
μηνιαίας αποζημίωσης σπουδαστών ΤΕΙ που πραγματο−
ποιούν άσκηση στο επάγγελμα στο Δημόσιο Τομέα.
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ 156/Α/31.7.95).
5. Τις διατάξεις του αρθρ. 22, παρ.3, εδ.α του ν.
2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας αναφέ−
ρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία
επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον
οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψη της.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ1−2−61395 (ΦΕΚ 527/Β /24.3.2004)
Απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 Απόφαση
Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικο−
νομίας και Οικονομικών.
9. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608/Β/
26.4.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/78), όπως
συμπληρώθηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ57/
Α/1993).
11 .Το με αρ. πρωτ. 51222/30.9.2005, έγγραφο του Δήμου
Ανακτορίου Αιτωλοακαρνανίας, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών T.E.I. −Τμημάτων Λογιστικής (1 θέση) και
Διοίκησης Επιχειρήσεων (1 θέση) στο Δήμο Ανακτορίου
Αιτωλοακαρνανίας.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών T.E.I. πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.10.2005.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών T.E.I. βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Ανακτορίου.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.Ε.
10.6042.01 ως εξής: 1.104,00 ΕΥΡΩ (2 θέσεις x 184 ΕΥΡΩ
x 3 μήνες) για το έτος 2005 και 4.416,00 ΕΥΡΩ (2 θέσεις
x 184 ΕΥΡΩ x 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα
οικονομικά έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2005. Αντίστοιχη
πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς του
Δήμου αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

1735

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Φ.500/357/5441/Ε5
(3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
T.E.I. στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δρά−
μας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ΄ του
ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/Α/28.4.1983) «Εισαγωγή σπουδα−
στών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις αρθρ. 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 (ΦΕΚ
307/Β/30.4.1993) κοινή υπουργική απόφαση περί καθο−
ρισμού μηνιαίας αποζημίωσης σπουδαστών ΤΕΙ που
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στο Δημόσιο
Τομέα.
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ 156/Α/31.7.1995).
5. Τις διατάξεις του αρθ. 22, παρ.3, εδ.α του ν.
2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας ανα−
φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην
οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης
στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψη της.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β
/24.3.2004) Απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
8. Την υπ’ αριθμ. 37390/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ1432
τ.Β΄) Απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608/
Β/26.4.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978), όπως
συμπληρώθηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/
Α/1993).
11 .Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 168/28.9.2005 έγγραφο των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δράμας, αποφασίζου−
με:
1. Καθορίζουμε τέσσερις (4) θέσεις πρακτικής άσκη−
σης σπουδαστών T.E.I. − Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δράμας.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών T.E.I. πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.10.2005.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών T.E.I. βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δράμας.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.Ε.
6041. 2,208,00 ΕΥΡΩ (4 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 3 μήνες) για
το έτος 2005 και 8.832,00 ΕΥΡΩ (4 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ
12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2005.
Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋ−
πολογισμούς των Σταθμών αυτών για μία πενταετία
τουλάχιστον.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 7426/Δ4
(4)
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
των υπαλλήλων του Διοικητικού Προσωπικού του
Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
για το Α΄ εξάμηνο 2006.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλ−
λήλων, άρθρο 16, παρ. 1.
2. Την 2/72757/31.12.2003 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «περί πα−
ροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 3205/2003».
3. Τον α.ν. 952/1937 «περί ιδρύσεως οργανισμού για
την έκδοση βιβλίων κ.λπ. καθώς και τις τροποποιήσεις
ή συμπληρώσεις που έγιναν μεταγενέστερα».
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την
εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, για το Α
εξάμηνο του 2006, ύψους συνολικά 229.086,00 ΕΥΡΩ,
περίπου, υπάρχει εγγεγραμμένη στον υπό έγκριση προ−
ϋπολογισμό του ΟΕΔΒ 2006 (η συνολική πίστωση για
υπερωριακή απασχόληση των μονίμων υπαλλήλων που
είναι εγγεγραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό
του 2006 είναι 459.000,00 EYPΩ για το Α΄ εξάμηνο του
2006 η συνολική δαπάνη είναι 229.086,00 ΕΥΡΩ και το
υπόλοιπο πίστωσης για το Β΄ εξάμηνο του 2006 που
υπάρχει στον ΚΑΕ 0261 είναι 229.914,00 ΕΥΡΩ) και σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πι−
στώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του
ΟΕΔΒ έτους 2006.
5. Την πράξη 50/14.12.2005 του Δ.Σ. του ΟΕΔΒ που
εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση εργασίας μέχρι
60 ωρών το μήνα για 115 μονίμους υπαλλήλους του
ΟΕΔΒ, για το Α΄ εξάμηνο 2006.
6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών εκτάκτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Ο.Ε.Δ.Β. για
έγκαιρη έκδοση και διακίνηση των σχολικών βιβλίων,
των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε 45.000.000 αντί−
τυπα ετησίως που αποστέλλονται στα σχολεία Π/θμιας
και Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας, στην Κύπρο και στα
Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το Α΄ εξάμηνο 2006 την υπερωρια−
κή απασχόληση, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
εργασίας, για 115 μονίμους υπαλλήλους του Οργανι−
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σμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) και για
το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 μέχρι 30.6.2006 και
μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο, προκειμένου
να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΕΔΒ.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των
εγκρινομένων ωρών εργασίας ύψους 229.086,00 ΕΥΡΩ
περίπου για το Α΄ εξάμηνο του 2006, σε καμία περίπτω−
ση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν
εγγραφεί στον ΚΑΕ 0261 δηλαδή των 459.000,00 ΕΥΡΩ
του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Εκ−
δόσεων Διδακτικών Βιβλίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Aριθμ. Ε΄/1605
(5)
Συγκρότηση Κοινής Διυπουργικής Επιτροπής μεταξύ
των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) για τον καθορισμό σε κάθε κλά−
δο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και
της εμβέλειας ανά επίπεδο στο ίδιο επάγγελμα, των
πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών του το−
μέα Υγείας και Πρόνοιας και των διπλωματούχων
Ο.Ε.Ε.Κ. του Τομέα Υγείας − Αισθητικής − Κοινωνι−
κών Υπηρεσιών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 2, και της παραγράφου 1 του άρθρου 10
του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκ−
παίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
18/Α΄/1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αποφάσεις 2, 3, 4 και 5 της 172ης Ολομ./26.4.2002/
27.5.2002 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) για τη συγκρότηση Κοι−
νής Διυπουργικής Επιτροπής μεταξύ των Υπουργείων
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Οργανισμού Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), για
τον καθορισμό σε κάθε κλάδο των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων, καθώς και της εμβέλειας ανά επίπεδο
στο ίδιο επάγγελμα, των πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄
κύκλου σπουδών του τομέα Υγείας και Πρόνοιας και των
διπλωματούχων Ο.Ε.Ε.Κ. του Τομέα Υγείας − Αισθητικής−
Κοινωνικών Υπηρεσιών.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ7Γ/Γ.Π. οικ. 53058/23.5.2005,
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, το οποίο αποδέχεται την εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.
και αναθέτει την πρωτοβουλία για τη σύσταση της επι−
τροπής στον Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε Κοινή Διυπουργική Επιτροπή μεταξύ των
Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Οργανισμού
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)

για τον καθορισμό σε κάθε κλάδο των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων, καθώς και της εμβέλειας ανά επίπεδο
στο ίδιο επάγγελμα, των πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄
κύκλου σπουδών του τομέα Υγείας και Πρόνοιας και
των διπλωματούχων Ο.Ε.Ε.Κ. του Τομέα Υγείας − Αι−
σθητικής − Κοινωνικών Υπηρεσιών και ορίζουμε τακτικά
μέλη αυτής, ως εξής:
1. Χαράλαμπο Μπότσαρη του Εμμανουήλ, Πρόεδρο
του Ο.Ε.Ε.Κ., ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Κων−
σταντίνο Μαργαρίτη του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρο του
Ο.Ε.Ε.Κ.
2. Γεώργιο Μικρό του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε.Κ. του κλάδου ΠΕ
Οικονομίας − Διοίκησης, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών του Ο.Ε.Ε.Κ.
ως τακτικό μέλος.
3. Χρίστο Γαρδικλή του Δημητρίου, νομικό, εκπαιδευ−
τικό του κλάδου ΠΕ 13, αποσπασμένο στην Κ.Υ. του
Ο.Ε.Ε.Κ., Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών του Ορ−
γανισμού, ως τακτικό μέλος.
4. Νίνα Μόρδου του Μωϋσή, εκπαιδευτικό του κλά−
δου ΠΕ 05, αποσπασμένη στην Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., στο
Τμήμα Ισοτιμιών της της Διεύθυνσης Επαγγελματικών
Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών του Οργανισμού, ως τακτικό
μέλος.
5. Πελαγία Λιούπη, Νομική Συνεργάτιδα του Ο.Ε.Ε.Κ.,
Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού, ως τακτικό μέλος.
6. Σούτσας Κωνσταντίνος, Ειδικό Γραμματέα Τριτο−
βάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εκπρόσωπο του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Σταυρογιάννη Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος
Ε΄, Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Μεταπτυχιακών Σπουδών
& Έρευνας της Δ/νσης Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης
Εκπαίδευσης, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων.
8. Μανωλά Μαρούσα, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Μήτσουλη Ελισάβετ, υπάλληλο Διεύθυνσης Επαγ−
γελμάτων Υγείας, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται το μέλος της
επιτροπής Νίνα Μόρδου του Μωϋσή, εκπαιδευτικός του
κλάδου ΠΕ 05, αποσπασμένη στην Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., στο
Τμήμα Ισοτιμιών της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Δι−
καιωμάτων και Ισοτιμιών του Οργανισμού.
Άρθρο 2
Η Επιτροπή προβλέπεται να ολοκληρώσει το έργο της
εντός τριμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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Aριθμ. 8464/Δ4
(6)
Καθορισμός της έδρας και της περιοχής αρμοδιότη−
τας του 3ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Πέλλας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Προεδρικό Διάταγμα 237 (ΦΕΚ 289Α/29.11.2005
«Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167 τ.Α΄).
3. Του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 2043/19.5.1992 (ΦΕΚ 79
τ.Α΄) «Εποπτεία και Διοίκηση της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. Δ4/897/29.10.1986 απόφαση του
ΥΠ.Ε.Π.Θ (ΦΕΚ 949/1986 τ.Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608 τ.Β’)
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων».
6. Τα υπ’ αριθμ. 3233/17.5.2005 και 794/1.3.2005 έγγρα−
φα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και της Δ/νσης Α/θμιας
Εκπ/σης Πέλλας αντίστοιχα.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1) Καθορίζουμε ως έδρα του 3ου Γραφείου της Διεύ−
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας την Έδεσ−
σα.
2) Στην αρμοδιότητα του παραπάνω γραφείου υπά−
γονται τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία Αγίου
Αθανασίου, Άρνισσας, Ζέρβης, Κ. Γραμματικού, Πανα−
γίτσας και Περαίας του Δήμου Βεγορίτιδος, τα Δημο−
τικά σχολεία και Νηπιαγωγεία 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, Έδεσσας,
Εκκλησοχωρίου, Καρυδιάς, Κερασιάς, Μαργαρίτας, Με−
σημεριού, Νησίου, Ριζαρίου, Σωτήρας καθώς και τα Νη−
πιαγωγεία 1°, 2°, 3°, 4°, 10°, 11°, 12° και Ειδικό Έδεσσας του
Δήμου Έδεσσας, τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία
Ανύδρου, Καλής, Καλλίπολης, Μανδάλου και Προφ. Ηλία
του Δήμου Μενηίδος και τέλος τα Δημοτικά Σχολεία
και Νηπιαγωγεία Αρσενίου, Άσπρου, Δάφνης, Καλυβιών,
Λιποχωρίου, Λουτροχωρίου, Μαυροβουνίου, Πετραίας,
Πλευρώματος, Ριζού, Σεβαστειανών και Σκύδρας του
Δήμου Σκύδρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΑΛΟΣ

F
Aριθμ. Φ1/8018/Ε5
(7)
Κατανομή και ανακατανομή των οργανικών θέσεων
Ε.Π. των τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχόντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 23 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173 τ.Α΄).
β. του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 τ.Α΄).

2. Την ανάγκη κατανομής και ανακατανομής των ορ−
γανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού στα
τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
3. Τη διαπίστωση ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 37876/Στ5/26.4.2004 (Φ.Ε.Κ. 608 τ. Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προ−
σωπικού (Ε.Π.) των τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και αυτές
που συστάθηκαν με το ν. 3404/2005, κατανέμονται και
ανακατανέμονται στα τμήματα, ως εξής:
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗ− ΚΑΘΗΓΗ− ΕΦΑΡΜΟ−
ΤΕΣ
ΤΕΣ
ΓΩΝ
Τμήμα Εκπαιδευτι−
κών Ηλεκτρολογίας

2

3

4

5

Τμήμα Εκπαιδευτι−
κών Ηλεκτρονικής

1

3

5

2

Τμήμα Εκπαιδευτι−
κών Μηχανολογίας

2

3

4

5

Τμήμα Εκπαιδευτ.
Πολιτικών Δομικ.
Έργων

1

3

4

2

Τμήμα Εκπαιδευτ.
Πολιτ. Έργων Υπο−
δομής

1

3

4

4

Γενικό Τμήμα Παι−
δαγωγικών Μαθη−
μάτων

15

8

10

4

Γενικό Τμήμα Γενι−
κών Μαθημάτων

1

2

4

1

Από την ισχύ της απόφασης αυτής καταργούνται όλες
οι προηγούμενες αποφάσεις κατανομής θέσεων Ε.Π.
στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 5117.03/01/2006
(8)
Υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού του Λιμενι−
κού Ταμείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ για το έτος 2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α΄ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του ειδικού Κα−
νονισμού Λιμένα ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΦΕΚ 242Β71980).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.
4. Την υπ’ αριθμ. 107/17.11.2005 Πράξη Λιμενικής Επι−
τροπής Λ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
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5. Το υπ’ αριθμ. 1591/28.11.2005 έγγραφο Λ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ,
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης με αμοιβή:
• Χιλίων διακοσίων (1200) ωρών απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας συνολικά, με αμοιβή, για πέντε (05)
υπαλλήλους του Λ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, για την αντιμετώπιση
εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.
• Τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (3.360) ωρών
εξαιρέσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της εβδομαδι−
αίας υποχρεωτικής συνολικά, με αμοιβή για εννέα (09)
υπαλλήλους του Λ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ και
• Δέκα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (10.950) ωρών
νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδι−
αίας υποχρεωτικής συνολικά, με αμοιβή για εννέα (09)
υπαλλήλους του Λ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ όπου υπηρετούν συνο−
λικά δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι για το έτος 2006.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
2. Οι όλως εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που επι−
βάλλουν την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση
του προσωπικού αυτού οφείλονται στους λόγους που
αναλυτικά εκτίθενται κατωτέρω καθώς σύμφωνα με τις
αναφερόμενες διατάξεις στο υπ’ αριθμ. 2 του προοιμίου
παρέχουν υπηρεσίες καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και
όλες τις ημέρες του χρόνου:
• Επίβλεψη λιμενικών έργων και συντήρηση τους.
• Εξυπηρέτηση εμπορευματικού λιμένα Χαλκίδας
(φορ/σεις, ζυγίσεις εμπορευμάτων κ.λ.π.).
• Παρακολούθηση και διαφύλαξη των χώρων της χερ−
σαίας ζώνης.
Οι υπάλληλοι του Λ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ παρέχουν υπηρεσίες
επί 24ώρου βάσεως όλες τις ημέρες του χρόνου για τη
λειτουργία και εποπτεία της Γέφυρας Πορθμού Ευρίπου,
όπως προκύπτει από τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του
προοιμίου, διατάξεις.
3. Για την δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέ−
ρω αιτία ύψους 49.700,00 ευρώ περίπου υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2006
(ΚΑ 261−263) του Λιμενικού Ταμείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ και δεν
βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.
4. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχοληθεί
υπερωριακά κάθε φορά, και ο αριθμός των ωρών, θα
εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες
και θα καθορισθεί με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής
ΧΑΛΚΙΔΑΣ κατά περίπτωση.
Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης, για το
Λ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ορίζεται η υπάλληλος Μαρία ΑΛΕΞΙΟΥ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της.
Πειραιάς, 26 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 5118.59/01/2006
(9)
Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ.
ΩΡΩΠΟΥ Α΄ εξαμήνου 2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ

297 Α΄ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομία, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.
3. Το υπ’ αριθμ. 420/16.11.2005 έγγραφο του Λ.Τ. ΩΡΩ−
ΠΟΥ.
4. Την υπ’ αριθμ. 67/15.11.2005 Πράξη της Λιμενικής
Επιτροπής Λ.Τ. ΩΡΩΠΟΥ, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας τριακοσίων πενήντα (350) ωρών
συνολικά, με αμοιβή, για την μοναδική υπάλληλο του
Λιμενικού Ταμείου ΩΡΩΠΟΥ για την αντιμετώπιση επο−
χικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, για το Α΄
εξάμηνο 2006 και ειδικότερα:
• Τήρηση − σύνταξη − διεκπεραίωση πρακτικών, εγγρά−
φων, τήρηση λογιστικών βιβλίων, έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων, εισπράξεις εσόδων, μισθωμάτων − τελών.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) μηνιαίως.
2. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την
ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 2.250,00 ευρώ
περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λ.Τ.
ΩΡΩΠΟΥ έτους 2006 στον οποίο υπάρχει σχετική εγ−
γεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0261. Υπεύθυνος για
την εκτέλεση των υπερωριών ορίζεται ο Πρόεδρος του
Λ.Τ. ΩΡΩΠΟΥ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της.
Πειραιάς, 26 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 5111.15/01/2006
(10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων πολιτικών
υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που
απασχολούνται στο Γραφείο YEN για το χρονικό δι−
άστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α723.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ...................
..........και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών /ΓΛΚ.
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/6137/0022/4.2.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 170
Α΄/10.2.2005) και την υπ’ αριθμ. οικ.2/15854/0022/22.3.2004
εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών.
4. Τις αριθ. 5111.02/15/2004/2.4.2004, 5111.02/25/2004/
20.5.2004 και 5111.02/07/2005/13.4.2005 αποφάσεις Γ.Γ./
ΥΕΝ.
5. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες
Γραφείου Υ.Ε.Ν οι οποίες πρέπει να καλυφθούν με υπε−
ρωριακή εργασία, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας, με αμοιβή για τρεις (03) μόνιμους
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πολιτικούς υπαλλήλους Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι−
λίας που υπηρετούν στο Γραφείο YEN και μέχρι εξήντα
(60) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως κατά το χρονικό δι−
άστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006.
2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την απόφαση
αυτή ανέρχεται σε 6.500 ευρώ περίπου σε βάρος του
Κ.Α.Ε. 0511 του φορέα 41/110 «Κεντρική Υπηρεσία και
Λιμεναρχεία», Προϋπολογισμού YEN, έτους 2006 όπου
έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

2. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί−
ται υπερωριακά κάθε φορά καθώς και ο αριθμός των
ωρών θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές
ανάγκες και θα καθορισθεί με απόφαση της Διοίκησης
του ως άνω φορέα.
Υπεύθυνος για την εκτέλεση της υπερωριακής εργα−
σίας ορίζεται ο προϊστάμενος οικονομικού τμήματος
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Ι.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της.

Πειραιάς, 3 Ιανουαρίου 2006

Πειραιάς, 26 Ιανουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 5117.03/02/2006
(11)
Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του
ΝΕΕ, έτους 2006.

F
Αριθμ. Δ/1726
(12)
Προϋποθέσεις εγγραφής καταρτιζομένων σε ειδικότη−
τες του Τομέα Τουρισμού − Μεταφορών σχετικά με
τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α΄ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών /Γ.Λ.Κ.
3. Το υπ’ αριθμ. 3090/09.12.2005 έγγραφο του ΝΕΕ,
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης, με αμοιβή, επτά χι−
λιάδων διακοσίων (7.200) ωρών απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για δέκα (10) υπαλλήλους του ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΕΕ) όπου υπηρετούν
συνολικά δώδεκα (12) υπάλληλοι, για την αντιμετώπιση
εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών για το
έτος 2006 και ειδικότερα:
− Απασχόληση ορισμένων τμημάτων κατά την περίοδο
σύνταξης Απολογισμού − Ισολογισμού Ταμειακής Δια−
χειρίσεως (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ − ΜΑΡΤΙΟ) και Προϋπολογισμού
(ΟΚΤΩΒΡΙΟ − ΝΟΕΜΒΡΙΟ) με τις σχετικές εργασίες για
τη συγκέντρωση των απαιτουμένων στοιχείων.
− Πραγματοποίηση σειράς εργασιών για την προβολή
της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας κατά τη διάρκεια
των ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ στην οποία το ΝΕΕ συμμετέχει με
κατασκευή περιπτέρου.
− Προγραμματισμός εκτάκτων εργασιών, Σεμινάρια,
Ημερίδες, Συμπόσια, γεύματα εργασίας, υποδοχή και
φιλοξενία Ναυτιλιακών Αντιπροσωπιών που θα επισκε−
φθούν το ΝΕΕ.
− Προγραμματισμός εκτάκτων εκδηλώσεων, στα πλαί−
σια προαγωγής συμφερόντων της Ελληνικής Εμπορικής
Ναυτιλίας.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανω−
τέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό 35.000,00 ευρώ περίπου
και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΝΕΕ έτους 2006
στο οποίο υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στο
ΚΑ 0261.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ
18, τ. Α΄/14.2.1992), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371 Τ.Β΄/9.6.1992) «Κα−
νονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» απόφαση του
Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 4565/1993 (ΦΕΚ 438 Τ.Β΄/1993) άρθρο
10 περ. δ΄ απόφαση Υπουργού Ε.Π.Θ.
4. Την υπ’ αριθμ. Ζ/16321/6.10.94 απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Ε.Ε.Κ., με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος και η διάρκεια
διδασκαλίας του μαθήματος των Αγγλικών στα ΙΕΚ.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ/17153/1.9.98 απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Ε.Ε.Κ.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ΄/1629/24.1.2004 απόφαση του Δ.Σ.
του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Ρύθμιση, της Διδασκαλίας Αγγλι−
κής Γλώσσας στα Ι.Ε.Κ.»
7. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ΄/Δ΄/17081/30.8.2005 Πράξη του Προ−
έδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. που εκδόθηκε κατόπιν της
με αρ. 24/23.8.2005 (θέμα 5α) απόφασης του Δ.Σ. του
Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Προϋποθέσεις εγγραφής καταρτιζομέ−
νων σε ειδικότητες του Τομέα Τουρισμού − Μεταφορών
σχετικά με τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας».
8. Τους Οδηγούς Σπουδών των παρακάτω ειδικοτή−
των που ανήκουν στον Τομέα Τουρισμού − Μεταφορών:
«Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου», «Ειδικός Ναυτιλι−
ακής Κατεύθυνσης», «Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών»,
«Υπάλληλος Αεροδρομίου», «Επιμελητής Πτήσεων»,
«Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας», «Τουριστικός
Συνοδός», «Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τρο−
φοδοσίας».
9. Το γεγονός ότι η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσ−
σας θεωρείται αναγκαία για την παρακολούθηση των
μαθημάτων των προαναφερόμενων ειδικοτήτων.
10. Το γεγονός ότι σε ένα ανταγωνιστικό τουριστικό πε−
ριβάλλον για μια χώρα − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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οι προσφερόμενες υπηρεσίες τουριστικού προϊόντος θα
πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών.
11. Την απόφαση επί του θέματος 5β της με αριθμό
18.1.2006, συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασί−
ζουμε:
1. Τις προϋποθέσεις εγγραφής καταρτιζομένων σε ειδι−
κότητες του Τομέα Τουρισμού − Μεταφορών σχετικά με
το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας ως εξής:
Στις ειδικότητες «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου»,
«Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης», «Ειδικός Αεροπορι−
κών Εταιρειών», «Υπάλληλος Αεροδρομίου», «Επιμελητής
Πτήσεων», «Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας», «Του−
ριστικός Συνοδός», «Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
και Τροφοδοσίας», προαπαιτείται για την εγγραφή των
καταρτιζομένων.
Α) Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
επιπέδου First Certificate ή ισότιμου πιστοποιητικού,
γεγονός που αποδεικνύεται από την κατοχή, του Κρα−
τικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003) ή του
πτυχίου FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπι−
στημίου Cambridge, ή του πτυχίου (MCCE) MICHIGAN
CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πα−
νεπιστημίου Michigan ή του πτυχίου CERTIFICATE IN
UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του Edexcel
International London Examinations ή άλλων πανεπιστη−
μίων δημοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR
INTERNATIONAL COMMUNICATION(TOEIC) με βαθμολο−
γία από 505 και άνω ή με International English Language
Testing System (IELTS) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) − The British Council
− IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία
από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate −Vantage
(BEC Vantage) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES), ή
Β) Ο τελικός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών της
τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου ή του Β’ κύκλου
TEE να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε ( 15 ). Για τους
αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου ο βαθμός αναγράφεται
στο Απολυτήριο. Για τους πτυχιούχους Β’ κύκλου TEE
ο βαθμός αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Δι−
ευθυντή του T.E.E.
Οι καταρτιζόμενοι των παραπάνω ειδικοτήτων οι οποί−
οι εγγράφονται με τα δικαιολογητικά της παραγράφου
(Β) οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν στο Ι ΕΚ
φοίτησης τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισης τους

και πάντως πριν την έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ένα από τα αναφερόμενα στην περί−
πτωση (Α) της παρούσης πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
Χωρίς την προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού
δεν εκδίδεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Β.Ε.Κ.).
2. Η παρούσα απόφαση να ισχύσει από το Εαρινό
Εξάμηνο Κατάρτισης 2006 και ακυρώνει κάθε σχετική
προηγούμενη ρύθμιση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006
Για το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)
Στη Φ.12.1./9448/Β3/14.4.2005 απόφαση της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 500/Β/2005 γίνονται οι εξής διορθώσεις:
στο α/α 26 της σελίδας 6997 των εκδόσεων ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ NIK. ΖΗΣΗ του συγγραφέα ΝΤΕ−
ΚΑΡΤ Ρ. με τίτλο συγγράμματος ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ αντί της εσφαλμένης τιμής στη
στήλη ΤΙΜΗ 2003−2004 (10,20) & της εσφαλμένης τιμής
στη στήλη ΤΙΜΗ 2004−2005 (+0%) (10,20) στη σωστή τιμή
στη στήλη ΤΙΜΗ 2003−2004 (10,85) και στη σωστή τιμή
στη στήλη ΤΙΜΗ 2004−2005 (+0%) (10,85).
(Από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων)
F
(14)
Στη Φ.12.1/86934/Β3/20.12.2005, απόφαση της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ1785/Β/2005 στο α/α 3 της σελίδας 24488 των
εκδόσεων EDILINGUA ΜΑΡΙΝ ΣΤΥΛ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΚΔΟ−
ΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ των συγγραφέων MARIN T. MAGNELLI S..
με τίτλο συγγράμματος PROGETTO ITALIANO 3 TESTI
ED ESERCIZI αντί του εσφαλμένου ακαδημαϊκού έτους
διανομής 2003 − 2004 στη σωστό ακαδημαϊκό έτος δι−
ανομής 2004 − 2005.
(Από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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