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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  32754 (1)
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοι−

χείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της 
βάσης δεδομένων «Ενιαίο μητρώο εργαζομένων 
στους δήμους και στις περιφέρειες», των αριθμο−
δεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης ανα−
γκαίας λεπτομέρειας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 267 παρ. 7 και 269 παρ. 5 

του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄)
2. 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 98Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α΄) «Διάσπαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερι−
κών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Υπόχρεοι ανάρτησης στοιχείων

1. Η βάση δεδομένων «Ενιαίο κεντρικό μητρώο εργα−
ζομένων στους δήμους και στις περιφέρειες» ενημερώ−
νεται, με ευθύνη των δήμων και των περιφερειών, με 
στοιχεία προσωπικού των δήμων και των περιφερειών 
που συνιστώνται με τα άρθρα 1 και 3 του ν. 3852/2010, 
καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δι−
καίου. Επίσης, με ευθύνη των συνδέσμων των δήμων, 
ενημερώνεται η βάση με τα στοιχεία προσωπικού των 
συνδέσμων.
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2α. Με απόφαση του δημάρχου ή του αρμόδιου αντι−
δημάρχου ορίζεται από την υπηρεσία προσωπικού ένας 
υπάλληλος, υπεύθυνος για την ενημέρωση της βάσης 
με τα στοιχεία του δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος, 
υπεύθυνος για τα στοιχεία των νομικών προσώπων του 
δήμου. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι κατά προτίμηση του 
κλάδου Π.Ε. Διοικητικού ή του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού 
ή του κλάδου Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτο−
διοίκησης.

2β. Με απόφαση του προέδρου του νομικού προσώ−
που δημοσίου δικαίου, ορίζεται ως υπεύθυνος για την 
ενημέρωση της βάσης, υπάλληλος από την υπηρεσία 
προσωπικού. Στην περίπτωση που τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου δεν διαθέτουν υπηρεσία προσωπικού 
και εξυπηρετούνται από την υπηρεσία προσωπικού του 
οικείου δήμου, τότε ορίζεται υπεύθυνος από την υπη−
ρεσία προσωπικού του τελευταίου.

2γ. Με απόφαση του προέδρου του συνδέσμου δήμων 
ορίζεται ως υπεύθυνος για την ενημέρωση της βάσης, 
υπάλληλος από την υπηρεσία προσωπικού (κατά προ−
τίμηση του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού ή του κλάδου Τ.Ε. 
Διοικητικού ή του κλάδου Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης). Αν ο σύνδεσμος δεν διαθέτει υπηρεσία 
προσωπικού και εξυπηρετείται από την αντίστοιχη υπηρε−
σία του δήμου της έδρας του ή από την υπηρεσία προσω−
πικού άλλου δήμου μέλους του, τότε ορίζεται υπεύθυνος 
από την υπηρεσία προσωπικού του τελευταίου.

3α. Με απόφαση του περιφερειάρχη ή του αρμόδιου 
αντιπεριφερειάρχη ορίζεται από την υπηρεσία προσω−
πικού ένας υπάλληλος υπεύθυνος για την ενημέρωση 
της βάσης με τα στοιχεία της περιφέρειας, καθώς και 
ένας υπάλληλος, υπεύθυνος για τα στοιχεία των νομι−
κών προσώπων της περιφέρειας. Οι υπάλληλοι αυτοί 
είναι κατά προτίμηση του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού ή του 
κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού ή του κλάδου Τ.Ε. Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3β. Με απόφαση του προέδρου του νομικού προσώ−
που δημοσίου δικαίου της περιφέρειας, ορίζεται ως 
υπεύθυνος για την ενημέρωση της βάσης, υπάλληλος 
από την υπηρεσία προσωπικού. Στην περίπτωση που 
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου της περιφέρειας δεν δια−
θέτουν υπηρεσία προσωπικού και εξυπηρετούνται από 
την υπηρεσία προσωπικού της οικείας περιφέρειας, τότε 
ορίζεται υπεύθυνος από την υπηρεσία προσωπικού της 
τελευταίας.

4. Σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις οι υπεύθυνοι 
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από την ίδια 
υπηρεσία.

5. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού των 
δήμων και των περιφερειών είναι υπεύθυνοι για την 
τακτική και έγκαιρη ενσωμάτωση στη βάση των στοι−
χείων των δήμων, των νομικών τους προσώπων δημο−
σίου δικαίου και των συνδέσμων τους καθώς και των 
περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου 
δικαίου.

Άρθρο 2 
Περιεχόμενο και χρόνος 

ενημέρωσης της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων ενημερώνεται από τους υπόχρεους 
φορείς, κατ’ ελάχιστον με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Στοιχεία τακτικού προσωπικού και προσωπικού 
ειδικών θέσεων Ως τακτικό προσωπικό νοείται το προ−

σωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, το προ−
σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής ενώ 
ως προσωπικό ειδικών θέσεων νοούνται οι μετακλητοί 
υπάλληλοι.

Στη βάση δεδομένων ενσωματώνονται από τους υπό−
χρεους φορείς τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε εργα−
ζόμενο:

1. Ατομικά στοιχεία
Αύξων αριθμός της επετηρίδας εφόσον υπάρχει, αριθ−

μός μητρώου εφόσον υπάρχει, επώνυμο, όνομα, όνομα 
πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, 
αριθμός φορολογικού μητρώου.

2. Υπηρεσιακά στοιχεία
Σχέση εργασίας, είδος θέσης στον οργανισμό (ορ−

γανική ή προσωρινή/προσωποπαγής), κατηγορία (ΠΕ, 
ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), κλάδος, ειδικότητα, οργανική μονάδα ερ−
γαζομένου, θέση ευθύνης (προϊστάμενος γενικής διεύ−
θυνσης, διεύθυνσης, τμήματος, αυτοτελούς τμήματος, 
αυτοτελούς γραφείου, γραφείου), χρόνος απασχόλησης 
(πλήρης ή μερική απασχόληση), ένδειξη εάν αποτελεί 
προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών, ένδειξη βαρέων 
και ανθυγιεινών.

3. Στοιχεία βαθμού
Τρέχων βαθμός (Α, Β, Γ, Δ, Ε).
4. Στοιχεία τρόπου ένταξης στο φορέα
Τρόπος ένταξης (πρόσληψη, μονιμοποίηση, «καποδι−

στριακοί» αρ. 30 Ν. 2738/99, μετάταξη από άλλο φορέα 
(επωνυμία και νομός έδρας φορέα προέλευσης), με−
ταφορά θέσης από άλλο φορέα (επωνυμία και νομός 
έδρας φορέα προέλευσης), απόσπαση από άλλο φορέα 
(επωνυμία και νομός έδρας φορέα προέλευσης), ημε−
ρομηνία ένταξης.

5. Στοιχεία χρόνου υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
Ημερομηνία διορισμού ή έναρξης της σύμβασης αορί−

στου χρόνου, συνολική διάρκεια υπηρεσίας.
6. Μισθολογικά στοιχεία
Μισθολογικό κλιμάκιο.
7. Στοιχεία εκπαίδευσης
Επίπεδο σπουδών / τίτλος σπουδών, στοιχεία ξένων 

γλωσσών, είδος ξένης γλώσσας, μεταπτυχιακοί τίτλοι 
σπουδών, τίτλος της σχολής δημόσιας διοίκησης, γνώση 
χρήσης Η/Υ

8. Στοιχεία αποχώρησης
Ημερομηνία αποχώρησης, τρόπος αποχώρησης από 

την ενεργό υπηρεσία (παραίτηση, τριακονταπενταετία, 
όριο ηλικίας κ.λπ.), απόσπαση σε άλλο φορέα (επωνυμία 
και νομός έδρας φορέα προορισμού), λήξη της διάρ−
κειας απόσπασης από άλλο φορέα, μετάταξη σε άλλο 
φορέα (επωνυμία και νομός έδρας φορέα προορισμού), 
μεταφορά θέσης σε άλλο φορέα (επωνυμία και νομός 
έδρας φορέα προορισμού).

β) Στοιχεία έκτακτου προσωπικού
Για το έκτακτο προσωπικό (προσωπικό για κάλυψη 

εποχιακών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, προ−
σωπικό για επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες σε 
περιπτώσεις ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες πυρκα−
γιές, προσωπικό έργων με αυτεπιστασία, προσωπικό 
ανταποδοτικών υπηρεσιών, συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
προσωπικό για κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαι−
ρες ανάγκες με σύμβαση διάρκειας έως δύο μήνες, προ−
σωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 
απασχόλησης λοιπό έκτακτο προσωπικό), θα ενσωμα−
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τωθούν στη βάση συγκεντρωτικά στοιχεία ανά είδος 
του έκτακτου προσωπικού και επίπεδο εκπαίδευσης.

γ) Στοιχεία υπόχρεων φορέων
Οι υπόχρεοι φορείς θα ενσωματώσουν και θα επικαι−

ροποιούν τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Γενικά στοιχεία
Επωνυμία, περιφέρεια, νομός, είδος φορέα, εποπτεύων 

φορέας, τόπος εγκατάστασης φορέα (ταχ. διεύθυνση, 
ΤΚ)

2. Στοιχεία του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας
Τυπικό οργανόγραμμα (είδος μονάδας επωνυμία, ιε−

ραρχικές σχέσεις μεταξύ των διοικητικών ενοτήτων που 
προβλέπονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας), 
στοιχεία ΦΕΚ του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας 
αριθμός προβλεπομένων στον οργανισμό εσωτερικής 
υπηρεσίας θέσεων κατά είδος (κατηγορία, κλάδος/ει−
δικότητα, σχέση εργασίας τακτική ή προσωρινή, είδη 
ειδικών θέσεων), αριθμός καλυμμένων και κενών οργα−
νικών θέσεων του φορέα

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., με 
την τεχνική και επιστημονική στήριξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α., εξει−
δικεύει και καθορίζει πρόσθετα στοιχεία που τηρούνται 
στη βάση δεδομένων.

Άρθρο 3 
Οργάνωση και λειτουργία της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων τηρείται στο Υπουργείο Εσωτε−
ρικών, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Ο.Τ.Α., με την επιστημονική και τεχνική υπο−
στήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.ΤΑΑ Α.Ε.).

Η βάση δεδομένων τηρείται αρχικά με ειδική διαδικτυα−
κή εφαρμογή και εν συνεχεία μέσω κεντρικού κόμβου 
διαλειτουργικότητας. Τα πληροφορικά συστήματα των 
δήμων επικοινωνούν με τη βάση δεδομένων, με τη χρήση 
διαδικτυακών υπηρεσιών − διεπαφών (Web Services).

Κατά το χρόνο τήρησης της βάσης με ειδική διαδι−
κτυακή εφαρμογή, οι υπόχρεοι φορείς καταχωρούν τα 
στοιχεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το χρόνο 
που ορίζεται στην παρούσα. Με την έναρξη λειτουργίας 
του κόμβου διαλειτουργικότητας, η βάση δεδομένων 
τροφοδοτείται αυτοματοποιημένα από το πληροφορι−
ακό σύστημα (πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικού) των 
υπόχρεων φορέων, με τα προαναφερόμενα στοιχεία.

Άρθρο 4 
Χρήστες της βάσης

Η βάση δεδομένων τηρείται στο Υπουργείο Εσωτε−
ρικών.

Στη βάση δεδομένων έχουν διαβαθμισμένα δικαιώ−
ματα πρόσβασης προς άντληση στοιχείων, κατόπιν 
εφαρμογής συγκεκριμένης διαδικασίας ταυτοποίησης, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προς το σκοπό αυτό ορίζονται από τους φορείς με από−
φαση του αρμόδιου οργάνου τους, οι χρήστες της βάσης 
με τους αναπληρωτές τους. Μητρώο με τα στοιχεία των 
χρηστών τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η έκταση του δικαιώματος πρόσβασης των χρηστών 
στα στοιχεία της βάσης δεδομένων συναρτάται με τη 
θεσπισμένη αρμοδιότητα τους. Η άντληση της συγκε−
κριμένης πληροφόρησης γίνεται από τους ίδιους, με 
καθορισμό των στοιχείων (μεταβλητών) για τη διαμόρ−

φωση των σχετικών πινάκων αυτοματοποιημένα από 
τη βάση.

Αναφορές με συγκεντρωτικά στοιχεία προσωπικού 
των δήμων, των νομικών τους προσώπων και των συν−
δέσμων των δήμων κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εσω−
τερικών και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Αναφορές με συγκεντρωτικά στοιχεία προσωπικού 
των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων κοι−
νοποιούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Ένωση 
Περιφερειών.

Άρθρο 5 
Χρόνος ενημέρωσης της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων ενημερώνεται από τους υπόχρεους 
φορείς σε τριμηνιαία βάση.

Ως πρώτο τρίμηνο κάθε έτους θεωρείται η περίοδος 
από 1/1 έως 31/3.

Ως δεύτερο τρίμηνο κάθε έτους θεωρείται η περίοδος 
από 1/4 έως 30/6.

Ως τρίτο τρίμηνο κάθε έτους θεωρείται η περίοδος 
από 1/7 έως 30/9.

Ως τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους θεωρείται η περίοδος 
από 1/10 έως 31/12.

Τα στοιχεία ενσωματώνονται στη βάση δεδομένων 
εντός 30 ημερών από τη λήξη του τριμήνου αναφο−
ράς.

Η ημερομηνία έναρξης ενημέρωσης της βάσης και το 
πρώτο τρίμηνο αναφοράς καθορίζεται σε εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 6 
Αριθμοδείκτες αξιολόγησης

Για τις ανάγκες αξιολόγησης της κατάστασης του 
προσωπικού υπόχρεων φορέων εξάγονται αυτόματα 
με κατάλληλες στατιστικές επεξεργασίες αριθμοδεί−
κτες που αφορούν είτε στο σύνολο είτε σε επιλεγμένο 
φορέα. Οι αριθμοδείκτες είναι οι ακόλουθοι:

α) Περιγραφικοί αριθμοδείκτες
Οι περιγραφικοί αριθμοδείκτες αναφέρονται στη δι−

άρθρωση του προσωπικού με βάση τα εργασιακά και 
ατομικά χαρακτηριστικά του.

Περιγραφικοί δείκτες είναι οι ακόλουθοι:
• Διάρθρωση του προσωπικού ανά φύλο
• Διάρθρωση του προσωπικού ανά ηλικιακή ομάδα
• Διάρθρωση του προσωπικού ανά οικογενειακή κα−

τάσταση
• Διάρθρωση του προσωπικού ανά σχέση εργασίας
• Διάρθρωση του προσωπικού ανά κατηγορία
• Διάρθρωση του προσωπικού ανά κλάδο ή ομάδα 

κλάδων (Διοικητικοί, Τεχνικοί, Γεωτεχνικοί κλπ)
• Διάρθρωση προσωπικού στις διοικητικές ενότητες
• Διάρθρωση προσωπικού ανά μισθολογικό κλιμάκιο
Επιπλέον δείκτες, δύναται να διαμορφώνονται από το 

χρήστη, με επιλογή των ανάλογων μεταβλητών.
β) Αριθμοδείκτες αξιολόγησης της κατάστασης προ−

σωπικού 
Αριθμοδείκτες αξιολόγησης της κατάστασης προσω−

πικού είναι οι ακόλουθοι:
− Αριθμοδείκτες ποσοτικής επάρκειας προσωπικού: 

α) οργανικές θέσεις / πληθυσμός ΟΤΑ, β) τακτικό προ−
σωπικό / οργανικές θέσεις ή κενές οργανικές θέσεις / 
σύνολο οργανικών θέσεων, γ) τακτικό προσωπικό / 
πληθυσμός ΟΤΑ, δ) έκτακτο προσωπικό / τακτικό προ−
σωπικό.
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− Αριθμοδείκτες ποιοτικής επάρκειας προσωπικού: 
α) ποσοστιαία συμμετοχή του απασχολούμενου προσω−
πικού με επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, β) ποσοστιαία 
συμμετοχή προσωπικού δημοσίου δικαίου με βαθμό α΄ 
και β΄, γ) μέσος χρόνος υπηρεσίας, δ) αριθμός τακτικού 
προσωπικού με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών/τα−
κτικό προσωπικό, ε) αριθμός τακτικού προσωπικού με 
γνώση ξένης γλώσσας/τακτικό προσωπικό.

− Αριθμοδείκτες ρυθμού μεταβολής (ανανέωσης − κι−
νητικότητας) προσωπικού: α) αποχωρήσαντες / μέσος 
αριθμός του ενταγμένου σε οργανικές θέσεις προσω−
πικού κατά τη διάρκεια ενός έτους, β) νεοενταχθέντες/
μέσος αριθμός του ενταγμένου σε οργανικές θέσεις 
προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός έτους, γ) νεοεντα−
χθέντες − αποχωρήσαντες/μέσος αριθμός του ενταγμέ−
νου σε οργανικές θέσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια 
ενός έτους, δ) αποσπασμένοι από άλλους φορείς − απο−
σπασμένοι σε άλλους φορείς/σύνολο απασχολούμενου 
τακτικού προσωπικού.

− Αριθμοδείκτες κατανομής του προσωπικού στις ορ−
γανωτικές μονάδες:

α) αριθμός προσωπικού ανά διοικητική ενότητα/σύ−
νολο προσωπικού, β) μέσος αριθμός προσωπικού ανά 
είδος διοικητικής ενότητας (διεύθυνση, τμήμα, γραφείο), 
γ) μέσος αριθμός τμημάτων ανά διεύθυνση, δ) μέσος 
αριθμός υπαλλήλων ανά προϊστάμενο διεύθυνσης ή 
τμήματος.

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., με 
την τεχνική και επιστημονική στήριξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α, εξει−
δικεύει και καθορίζει πρόσθετους αριθμοδείκτες που 
εξάγονται αυτόματα από τη βάση δεομένων, για την 
αξιολόγηση της κατάστασης προσωπικού στην τοπική 
αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού.

Άρθρο 7 
Κυρώσεις

Οι σχετικές κυρώσεις για τη μη παροχή ή την καθυστέ−
ρηση παροχής των στοιχείων προβλέπονται, για τους 
μεν ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στο άρθρο 218 του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, για τους 
δε ΟΤΑ Β΄ Βαθμού στο άρθρο 7 του ν. 2839/2000.

Άρθρο 8 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. 2/44353/0025 (2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για υφι−
στάμενη χρηματοδότηση της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Προεδρικό Διάταγμα με αριθ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/ 

Α΄/7−10−2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, 

συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι−
κών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτι−
λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία 
του σε « Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας 
− Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας −Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄/12−7−95) 
και ιδίως τα άρθρα 1, 5, 6.

3. Την αριθ. 29/24−06−2011, απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/95 με την οποία 
παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου.

4. Τις αριθ. 23864/28−12−2006 και 25370/18−12−2009, 
δανειακές συμβάσεις που υπεγράφησαν μεταξύ της 
εταιρείας Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

5. Την αριθ. 77 απόφαση της 16ης/3−5−2011 συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

6. Τα αριθ. 4397/12−5−2011 και 5316/8−6−2011, έγγραφα 
της Δ.Ε.Η. Α.Ε, με τα οποία ζητά την παροχή της εγγύη−
σης του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΤΕπ.

7. Την αριθ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ Β 1603/11−7−2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου», αποφασίζουμε:

Ι. Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί−
ου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 
λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. για κάλυψη α) υφιστάμενου 
δανείου ύψους 100 εκ. € από τη δανειακή σύμβαση αρ. 
23864/2006 της ΕΤΕπ με τη ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά το 
έργο «Μεταφορά− Διανομή IV» και β) υφιστάμενου δα−
νείου ύψους 225 εκ. €, από τη δανειακή σύμβαση αρ. 
25370/2009 της ΕΤΕπ με τη ΔΕΗ Α.Ε, για τη χρηματο−
δότηση του έργου «Μεταφορά −Διανομή V».

Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο ανα−
λαμβάνει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 
κατά κεφάλαιο και τόκους, σε περίπτωση καθυστέρησης 
εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης ή τόκων, που αντι−
στοιχούν α) στο ποσό των € 100 εκ. και β) € 225 εκ., 
σύμφωνα με τις ανωτέρω δανειακές συμβάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρακαλείται 
να μας στείλει θεωρημένα αντίγραφα των συμβά σεων 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τα εν λόγω δά−
νεια.

II. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημο−
σίου 0,5% για την παρεχόμενη εγγύησή του, η οποία 
θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται σε αυτό από τη 
Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

III. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί. Ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 
€ 325 εκ. πλέον των προβλεπομένων τόκων και επιβα−
ρύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 22930/Ε5 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 66835/Ε5/21−5−2008 (Φ.Ε.Κ. 1007 

τ.Β΄/30−05−2008) Υπουργικής απόφασης “ Έγκριση λει−
τουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε σύ−
μπραξη με το Πανεπιστήμιο του Brunel της Μεγάλης 
Βρετανίας με τίτλο: «Συστήματα Ασύρματων Επικοι−
νωνιών (Wireless Communication Systems)»”.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 παρ. 12 και 13 του 

ν. 2916/2001 (Α΄ 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαί−
δευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα 
αυτής».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 έως 3 του 
ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

3. Την αριθμ. 75548/Β΄/28−06−2010 (Β΄ 1032) Υπουργική 
απόφαση «Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 
3 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) για την προ−
σαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.)».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 
(Α΄ 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
και του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (Α΄ 156) «Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας...και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλι−
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων−Πα−
ράρτημα Διπλώματος».

6. Την αριθμ Φ5/89656/Β3/2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1466) Υπουρ−
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 εδ. 2 του ν. 2909/2001 
(Α΄ 90).

8. 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 
(Α΄ 98).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού. Το κόστος του προγράμματος θα 
καλυφθεί από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλο−
νίκης.

10. Τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) «Διεπιστη−
μονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις».

11. Την αριθμ. 60671/Ε5/12−6−2002 (Β΄ 771) Υπουργι−
κή απόφαση «Σύμπραξη των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη 
λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των 
οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού 
αναγνωρισμένα από τον ΔΙΚΑΤΣΑ (και νυν ΔΟΑΤΑΠ)».

12. Την αριθμ. 66835/Ε5/21−5−2008 (Β΄ 1007) Υπουργική 
απόφαση “Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσ−
σαλονίκης σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Brunel 

της Μεγάλης Βρετανίας με τίτλο: «Συστήματα Ασύρμα−
των Επικοινωνιών (Wireless Communication Systems)»”.

13. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο του Brunel της 
Μεγάλης Βρετανίας έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ 
ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

14. Το από 2−09−2008 έγγραφο με ηλεκτρονικό ταχυ−
δρομείο του Πανεπιστημίου Brunel της Μεγάλης Βρε−
τανίας με το οποίο κοινοποιήθηκε το νέο πρόγραμμα 
σπουδών του Π.Μ.Σ. προς το Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσα−
λονίκης και το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας 
στις 4−03−2011 με τηλεομοιοτυπία.

15. Την αριθμ. 8/15−5−2009 πράξη του Συμβουλίου του 
Τμήματος Ηλεκτρονικής του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσ−
σαλονίκης.

16. Την αριθμ. 19/26−11−2010 πράξη του Συμβουλίου του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 66835/Ε5/21−5−2008 (Β΄ 1007) 
Υπουργική απόφαση “ Έγκριση λειτουργίας Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Αλεξάνδρειο 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο 
του Brunel της Μεγάλης Βρετανίας με τίτλο: «Συστή−
ματα Ασύρματων Επικοινωνιών (Wireless Communication 
Systems)»” ως ακολούθως:

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό 
του Πανεπιστημίου του Brunel της Μεγάλης Βρετανίας. 
Τα θέματα των εξετάσεων και οι ώρες διεξαγωγής τους 
είναι κοινές, ενώ η πρόοδος των φοιτητών ελέγχεται 
από κοινού σε τακτικά συμβούλια που προγραμματί−
ζονται κάθε περίοδο στο Πανεπιστήμιο του Brunel της 
Μεγάλης Βρετανίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Αγ−
γλική γλώσσα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα παρακάτω 
μαθήματα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας:

1. Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες (ΕΕ5511 Advanced 
Digital Communications) (15 μονάδες/15 credits)

2. Τεχνολογίες Ασύρματου Δικτύου (ΕΕ5515 Wireless 
Network Technologies) (15 μονάδες/15 credits)

3. Προηγμένα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (ΕΕ5512 
Advanced Mobile Systems) (15 μονάδες/15 credits)

4. Δορυφορικές Επικοινωνίες και Οπτικές Επικοι−
νωνίες (ΕΕ5554 Satellite and Optical Communications) 
(15 μονάδες/15 credits)

5. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες 
[ΕΕ5555 Digital Signal Processing (DSP) for Communications] 
(15 μονάδες/15 credits)

6. Ασφάλεια Ασύρματων Επικοινωνιών (ΕΕ5516 Wireless 
Communication Security) (15 μονάδες/15 credits)

7. Διαχείριση Έργου (ΕΕ5508 Project Management) 
(15 μονάδες/15 credits)

8. Εργαστήριο Ασύρματων Επικοινωνιών (ΕΕ5517 Wireless 
Communication Workshop) (15 μονάδες/15 credits)

9. Διπλωματική Εργασία (ΕΕ5500 Dissertation) (60 μο−
νάδες/60 credits).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2011 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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    (4) 
 Υπαγωγή της επιχείρησης «ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως τρο−
ποποιήθηκε, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 35076/1664/ΠΟ4/5/00136/Ε/Ν.3299/04/ 
30−6−2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως, εγκρίνεται 
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ALFA WOOD ΠΙΝ−
ΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.».

Το επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στον εκσυγ−
χρονισμό βιομηχανίας ξύλου για τη μείωση του κόστους 
παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμε−
νων προϊόντων στο 7ο χλμ Γρεβενών − Μαυραναίων του 
Δήμου Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενε−
νήντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων ένα ευρώ και είκοσι 
δύο λεπτών (1.999.301,22), με ποσοστό επιχορήγησης 25% 
επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
τετρακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι 
πέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (499.825,31).

Δεν θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου.
Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 21−06−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
    F 

 Αριθμ. 7377 (5)
Τροποποίηση της αριθμ. 283/27−01−2011 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο 
Δήμο Αγίου Νικολάου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 

«περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθη−
καν από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του 
Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113Α΄).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του 
Ν. 2399/96.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2539/97.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Την με αριθμ. 127080/57510/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1984) 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Την αριθμ. 283/27−01−2011 απόφασή μας περί ανάθε−
σης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο Αγίου Νικολάου, 
(αριθμ. ΦΕΚ 122/Γ΄/08−03−2011).

7. Το αριθμ. πρωτ. 12826/16−06−2011 έγγραφο του 
Δήμου Αγίου Νικολάου με το οποίο μας έστειλε την 
από 8−6−2011 αίτηση της Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότη−
τας Βραχασίου Αναστασίας Ξωμεριτάκη του Χαραλά−
μπους, με την οποία ζητάει την απαλλαγή της από τα 
καθήκοντά της και μας πρότεινε την αντικατάστασή 
της με τη δημότη Σοφία Λασιθιωτάκη του Εμμανουήλ, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 283/27−01−2011 απόφαση 
(αριθμ. ΦΕΚ 122/Γ΄/08−03−2011), περί ανάθεσης, ληξιαρχι−
κών καθηκόντων στο Δήμο Αγίου Νικολάου ως προς την 
παράγραφο (γ) αυτής, η οποία έχει πλέον ως εξής:

γ) στη Δημοτική Ενότητα Βραχασίου στη δημότη Σο−
φία Λασιθιωτάκη του Εμμανουήλ η οποία πληροί όλα τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 283/27−01−2011 απόφασή 
μας περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο 
Αγίου Νικολάου (αριθμ. ΦΕΚ 122/Γ΄/08−03−2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 11 Ιουλίου 2011 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

    F
 (6)
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Παπασύκα Γεωργία του Ιωάννη.

  Με την υπ’ αριθμ. 3199/30−6−2011 απόφαση της Αντι−
περιφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα 
Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 και 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247), του άρθρου 1 
παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39) του 
άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43), και του άρθρου 186 
παρ. 2 περιπτ. ΙΙ αριθμ. 17 του Ν. 3852/ 2010, χορηγείται 
στην Παπασύκα Γεωργία του Ιωάννη, κάτοικο Δήμου 
Ελληνικού−Αργυρούπολης Αττικής, άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις 
υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών 
υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Η Αντιπεριφερειάρχης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ 
    F 

 Αριθμ. 1457 (7)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας−

Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, δυναμικότητας 
80 κλινών στην Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Την αριθμ. 555/21−1−2011 (Β΄ 139) απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Θεσσαλίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτή−
των Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων, Καρδίτσας, 
για τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες».

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2072/92 
«Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών 
και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατά−
στασης και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/1995 τ.Α΄) «Οργα−
νωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς 
κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις.»

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1993 «Όροι προϋποθέσεις 
και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβί−
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βαση Κέντρων Αποθεραπείας − Αποκατάστασης από 
φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.».

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 
(ΦΕΚ 789/6.10.1993 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «Προδια−
γραφές λειτουργίας Κέντρων αποθεραπείας, αποκατά−
στασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων 
καθώς και για την διημέρευση των ατόμων που περιγρά−
φονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2072/1992».

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./Γ.Π.69144/ 
30.6.2005 (ΦΕΚ 973/τ.Α΄/13.7.2005) υπουργικής απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./
Γ.Π.84960/29.8.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1242/τ.Β΄/ 
5.9.2005) «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθε−
ραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας».

9. Την υπ’ αριθμ. 2777/24−7−2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Καρδίτσας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυ−
σης Κέντρου Αποθεραπείας− Αποκατάστασης στην Α.Ε. 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, δυνάμεως 40 κλινών.

10. Την υπ’ αριθμ. 1312/29−3−2011 απόφαση του Αντιπερι−
φερειάρχη Καρδίτσας, με την οποία επεκτάθηκε η άδεια 
ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας − Αποκατάστασης της 
Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, στις 80 κλίνες.

11. Την από 29−3−2011 αίτηση του Προέδρου της Α.Ε. ΟΛΥ−
ΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

12. Την από 6−4−2011 έκθεση επιθεώρησης, με την οποία 
η αρμόδια επιτροπή εισηγείται τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας του θέματος, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ άδεια 
λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας−Αποκατάστασης 
Κλειστής Νοσηλείας δυναμικότητας 80 κλινών, στην 
τοπική κοινότητα Αγναντερού της Δημοτικής ενότητας 
Παμίσου του Δήμου Μουζακίου.

Το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες υγείας και νοση−
λείας, ως και ιατρικές και λοιπές φροντίδες σε ασθε−
νείς εσωτερικούς και εξωτερικούς, που έχουν ανάγκη 
Φυσικής Αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
π.δ. 395/1993. Επιστημονικός Διευθυντής ορίζεται ο Αλέ−
ξιος Μπιρμπανάγος, ιατρός Φυσίατρος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καρδίτσα, 4 Απριλίου 2011

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ 

   F 
 Αριθμ. 11172 (8)

Διενέργεια Εκούσιου Αναδασμού στο Αγρόκτημα 
Μεγαλοχωρίου.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Νόμου 674/77 

«περί αναδασμού της γης και μεγενθύσεως των γεωρ−
γικών εκμεταλλεύσεων και άλλων διατάξεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1 περιπτ. α΄ του 
Νόμου 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το Π.Δ/γμα 133/2010 ΦΕΚ 226/Α΄/27−12−2010 «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/8−4−2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1040/Β΄/ 

27−5−2011) «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων 
στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντι−
περιφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας».

5) Την από 21−06−2011 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αποφασίζουμε:

Να γίνει Εκούσιος Αναδασμός στο αγρόκτημα Με−
γαλοχωρίου. 

Από τις διατάξεις αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 22 Ιουνίου 2011 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

    F 
Αριθμ. Β.8213 (9)
 Τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 3 του Οδηγού Χρη−

ματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θ.

 Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 «Περί συστάσεων Ει−

δικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την 
εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Α.Ε.Ι. της χώρας».

Β) Το άρθρο 21 του Οδηγού χρηματοδότησης του Ει−
δικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ., ο οποίος δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 416/2009 τ.Β΄.

Γ) Την με αριθ. 25/646/30.6.2011 (θέμα Ζ1) απόφαση της 
Συγκλήτου, αποφάσισε: 

Την τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 3 «Δαπάνες για 
Προμήθειες» του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού 
Λογαριασμού του Δ.Π.Θ, ως εξής:

8.3 ΔΑΠΑΝΕΣ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Οι προμήθειες αναλωσίμων ή μη υλικών, οργάνων, μη−

χανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλι−
σμού και βιβλίων, καθώς και η εκτέλεση εργασιών οποι−
ουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση 
των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση 
της Επιτροπής Ερευνών, πραγματοποιούνται, μετά από 
εντολή του ΕΥ του έργου, με τη φροντίδα, μέριμνα και 
ευθύνη του προσωπικού της Γραμματείας του Ειδικού 
Λογαριασμού και την επικουρία των ειδικών υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το είδος της 
διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια ειδών 
και υπηρεσιών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις 
σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ/679/22.8.1996 (άρθρο 7Γ και 
7Δ), καθώς τους Νόμους, τις Υπουργικές αποφάσεις, τις 
Κοινοτικές οδηγίες κ.λπ. όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

Συγκεκριμένα:
Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης έως 

€ 5.869,00 η κάθε μία πραγματοποιούνται με απευθείας 
ανάθεση, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέ−
ρει η αγορά.

Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού με−
γαλύτερου από € 5.869,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
και μέχρι € 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
γίνονται με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού 
μεγαλύτερου από € 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου 
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Φ.Π.Α.) και μέχρι € 125.000,00 (μη συμπεριλαμβανομέ−
νου Φ.Π.Α.) γίνονται με τη διενέργεια ανοικτού διαγω−
νισμού.

Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού 
μεγαλύτερου από € 125.000,00 (μη συμπεριλαμβανομέ−
νου Φ.ΠΑ.) γίνονται με τη διενέργεια διεθνή ανοικτού 
διαγωνισμού. Το κατώτατο όριο για τη διενέργεια διεθνή 
ανοιχτού διαγωνισμού επανεξετάζεται από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή ανά διετία και δύναται να αναθεωρηθεί 
εάν χρειαστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
77 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Η Επιτροπή Ερευνών, με σκοπό να διαφυλάττει το 
κύρος, την αξιοπιστία του Πανεπιστημίου αλλά και τη 
διαφάνεια των διαδικασιών που ακολουθούνται, μπορεί 
να καθορίζει ειδικές διατάξεις σύμφωνα με την ισχύου−
σα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Σε περίπτωση εξαιρετικών περιπτώσεων που δεν 
είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω διαδικασίες, 
ο Επιστημονικά Υπεύθυνος υποβάλλει στην Επιτροπή 
Ερευνών αιτιολογημένο αίτημα για τον καθορισμό και 
την έγκριση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί (π.χ. 
απευθείας ανάθεση).

Τα μη αναλώσιμα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η 
προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης 

των έργων και σε βάρος των πιστώσεων του Λογαρια−
σμού, διατίθενται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, 
μετά το πέρας των έργων αυτών και ανάλογα με τις 
συμβατικές δεσμεύσεις. Τα υλικά αυτά καταγράφονται 
στο Βιβλίο Διακίνησης Υλικού που τηρεί η Γραμματεία 
του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 4. Γ.δ. 
του άρθρου 7 της ΚΥΑ/679/22.8.1996. Τα παραπάνω υλι−
κά παραμένουν και μετά το τέλος του προγράμματος 
στους χώρους που ανήκει οργανικά ο Επιστημονικά 
Υπεύθυνος (π.χ. Εργαστήρια−κλινικές κ.λπ.), εκτός αν 
υπάρχει διαφορετική δέσμευση που απορρέει από τη 
σύμβαση.

Ειδικά για τα βιβλία και κάθε λογής δημοσιεύσεις, των 
οποίων η προμήθεια γίνεται από τις πιστώσεις έργων, 
αυτά καταλογογραφούνται από την κεντρική Βιβλιο−
θήκη του Ιδρύματος και φυλάσσονται στις Βιβλιοθήκες 
των αντιστοίχων Τμημάτων ή/και Σχολών, που ανήκει 
οργανικά ο Επιστημονικά Υπεύθυνος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Ιουλίου 2011

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ  
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