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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

14 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν.3299/2004 για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης. ........................................................................
Υπανωγή επένδυσης της επιχείρησης «AΝΔΡΩΝΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 .........................
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΛΤΑΪΡ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ «ΑΛ−
ΤΑΪΡ Α.Τ.Ε.Ε.» , στις διατάξεις του ν. 3299/2004 ..
Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗ−
ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕ−
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΑΤΤΙ−
ΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 ........................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «Altec Telecoms
Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμος Εταιρεία»
και δ.τ. «Altec Telecoms A.E.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 ........................................................................................
Δομική Άσβεστος. .................................................................................
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Καλλιθέας Ρόδου......................
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας .......
Πρακτική άσκηση προσαρμογής και δοκιμασία επάρ−
κειας ως μέτρα Αναπλήρωσης σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του π.δ. 165/2000 .......................................................
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«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται στην
παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά στοιχεία
ισχύος 99 KW, στην τοποθεσία «Χούνη Καρύδη», Δήμος
Γερονθρών, Νομός Λακωνίας, συνολικής επιχορηγού−
μενης δαπάνης ποσού εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων
(670.000) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχε−
ται σε 55% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επέν−
δυσης δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακόσιες εξήντα
οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (368.500) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 20.6.2007
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν.3299/2004 για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 28306 /ΥΠΕ/4/01072/ν.3299/2004/
27.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης

(2)
Υπανωγή επένδυσης της επιχείρησης «AΝΔΡΩΝΗΣ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 1211/ΥΠΕ/4/01211/Ε/ν.3299/2004/30.6.2007
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», για την
ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στην δημιουργία επιπλωμένων
διαμερισμάτων ΑΑ στην περιοχή Οια της Κοινότητας
της Νήσου Σαντορίνης του Νομού Κυκλάδων, δυναμι−
κότητας 4, σουιτών 11 κλινών.
Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε είκοσι
ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες
ευρώ (1.455.000,00 €).
Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχε−
ται στο 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξακόσιες
πενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ
(654.750,00 €).
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− Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δεκατέσσερις
(14) νέες θέσεις εργασίας (14,0 ΕΜΕ).
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 28.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους δυο εκατομμυρίων
οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων
τριών (2.885.803) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 20 (20 Ε.Μ.Ε.)
νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 26.4.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

F
(3)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΛΤΑΪΡ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ «ΑΛΤΑΪΡ
Α.Τ.Ε.Ε.» , στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 41361/ΥΠΕ/4/00949/Ε/ν.3299/2004/
30.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΛΤΑΪΡ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ «ΑΛΤΑΪΡ
Α.Τ.Ε.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην εγκατάστα−
ση δυο Φωτοβολταικών Πάρκων παραγωγής ηλεκτρι−
κής ενέργειας συνολικής ισχύος 99,80 Kw έκαστο στα
αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 330 & 331 της Μεγάλης Στέρ−
νας − Νομού Κιλκίς, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα οκτώ
χιλιάδων και τετρακοσίων εβδομήντα (1.278.470) ευρώ
με ποσοστό επιχορήγησης 50 %, ήτοι ποσό εξακοσίων
τριάντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων τριάντα πέντε
(639.235) ευρώ.
− Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 30.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στο Β΄ τεύχος της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(4)
Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ−
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ−
ΝΙΕΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 35181/ΥΠΕ/4/00594/Ε/ν.3299/2004/
29.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΤΤΙΚΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ−
ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ−
ΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρε−
ται στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, στο Νομό
Αττικής, συνολικής δαπάνης εννέα εκατομμυρίων εξα−
κοσίων δέκα εννέα χιλιάδων και τρακοσίων σαράντα
τριών (9.619.343 ) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 30%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(5)
Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «Altec Telecoms
Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμος Εταιρεία»
και δ.τ. «Altec Telecoms A.E.» στις διατάξεις του
ν.3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 45176/ΥΠΕ/4/01155/Ε/ν.3299/2004/
30.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Altec Telecoms
Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμος Εταιρεία» και
δ.τ. «Altec Telecoms A.E.» για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης και της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης , που αναφέρεται
στην Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και παροχής και−
νοτομικών ευρυζωνικών υπηρεσιών στους Νομούς Αττικής,
Θεσσαλονίκης και άλλες περιοχές της Ελλάδας, συνολικής
δαπάνης τριάντα δυο εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα
τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων σαράντα τριών
(32.964.443) ευρώ, με (α) ποσοστό επιχορήγησης 30,44%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους επτά εκατομμυρίων
τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων και τετρακοσίων
σαράντα επτά (7.447.447) ευρώ και (β) ποσοστό επιδότη−
σης χρηματοδοτικής μίσθωσης 25,79 % δηλαδή ποσό επι−
δότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης οκτώ εκατομμυρίων
πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 25 (25 Ε.Μ.Ε.) νέες
θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 30.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 18174/393
Δομική Άσβεστος.

(6)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 334/1994 περί «προϊόντων δομικών κατασκευ−
ών» (ΦΕΚ 176/Α΄/25.3.1994) και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 334/1994 με το οποίο
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ
για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον αφορά
τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α/2005).
4. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Εμπορίου και Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και οργάνωση
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄).
6. Το π.δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/Α΄/15.2.2006)
«Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β΄/27.2.2006)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Πα−
παθανασίου».
9. Τις με υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 10102 (ΦΕΚ 684/20.5.2005) και
ΟΙΚ 13944/204 (ΦΕΚ 993/Β΄/26.7.2006) αποφάσεις των
Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί Συγκρότησης
και Ανασυγκρότησης της Συντονιστικής Επιτροπής για
την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδια−
γραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην
ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου
στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προα−
γωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς
κατασκευών και δομικών υλικών.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 428/1995
(ΦΕΚ 245 Α΄) «Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας
Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και ειδικότερα το
άρθρο 2.
11. Τον ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.
12. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/C
304/2001 της 13.12.2006.
13. Tα Πρακτικά της 26ης Συνεδρίασης της Συντονι−
στικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών
τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη
μεταφορά στην Ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινο−
τικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για
την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής
αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

26817

β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994, και θα φέρουν τη σήμανση
CE σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με
την σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση.
Άρθρο 2
Η τοποθέτηση της σήμανσης CE καθώς και της επι−
σήμανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιμών των προ−
ϊόντων γίνεται, είτε από τον παραγωγό είτε από τον
εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα ανωτέρω ευ−
ρωπαϊκά πρότυπα ή στην σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική
Έγκριση.
Άρθρο 3
Τα τυχόν αποθέματα ή και ημιέτοιμα προϊόντα, που
υπάρχουν στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της πα−
ρούσας απόφασης, μπορούν να διατίθενται στην αγορά
έως δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρού−
σας απόφασης. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής
απαγορεύεται η κυκλοφορία και πώληση των σχετικών
προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE.
Άρθρο 4
Σε οποιονδήποτε πωλεί ή διακινεί για χρήση στην
Ελλάδα τα προαναφερθέντα προϊόντα του άρθρου 1
της παρούσας κατά παράβαση των διατάξεων της ή
εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επιβάλλονται οι προβλε−
πόμενες από το νόμο κυρώσεις καθώς και αυτές του
π.δ. 334/1994.
Άρθρο 5
Κάθε διάταξη σε προηγούμενες εκδοθείσες αποφά−
σεις που αντιτίθενται στην παρούσα καταργούνται.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρα−
τικό προϋπολογισμό να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Aριθμ. Φ.500/162/96354/E5
(7)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Καλλιθέας Ρόδου.

Άρθρο 1

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/1994 η
δομική άσβεστος η οποία προορίζεται για χρήση στις
δομικές κατασκευές και πωλείται στην Ελλάδα, θα συμ−
μορφώνεται, ανάλογα με τη χρήση της:
α) είτε με το κάτωθι ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει
ανακοινωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων:
− ΕΛΟΤ ΕΝ 459−1: 2001 «Δομική Άσβεστος− Mέρος 1
Ορισμοί, Προδιαγραφές και Κριτήρια Συμμόρφωσης:»
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ. 1 εδαφ. Δ΄ του
ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
3. Τις διατάξεις της Ε5/1987/16.6.1994 εγκυκλίου του ΥΠΕ−
ΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Τις διατάξεις της Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β, 168) διυ−
πουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ
Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ.α του
ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση
συντάξεων και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουρ−
γική απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των (ΤΕΙ) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα
σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.,
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα».
10. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση
Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικο−
νομίας και Οικονομικών.
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ1−2−61395 (ΦΕΚ 527/Β /24.3.2004)
απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης.
12. 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».
13. Το με υπ’ αριθμ. 4277/13.4.2007 έγγραφο του Δήμου
Καλλιθέας Ρόδου.
14. 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 πίστω−
σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψη της,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Καλλιθέας Ρόδου.
2. Η πρακή άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματο−
ποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.5.2007.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Καλλιθέας Ρόδου.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.Ε. 10−
6162.002 ως εξής:
2.944,00 ευρώ (2 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 8 μήνες) για το
έτος 2007 και
4.416,00 ευρώ (2 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντί−
στοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2007.
Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋ−
πολογισμούς του Δήμου αυτού για μία πενταετία
τουλάχιστον.

5. Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει
από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/160/96356/Ε5
(8)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ. 1 εδαφ. Δ΄ του
ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
3. Τις διατάξεις της Ε5/1987/16.6.1994 εγκυκλίου του
ΥΠ.Ε.Π.Θ., σχετικό με την έναρξη της πρακτικής άσκη−
σης.
4. Τις διατάξεις της Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β, 168) διυ−
πουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ
Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ.α του
ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
8. Το αρθ. 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν.2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση
συντάξεων και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουργική
απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)
που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρε−
σίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις
και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
10. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση
Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικο−
νομίας και Οικονομικών.
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ1−2−61395 (ΦΕΚ 527/Β /24.3.2004)
απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
12. 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».
13. Την υπ’ αριθμ. 2316/11.4.2007 & 3159/7.5.2007 έγγρα−
φα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.
14. 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 πίστω−
σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψη της,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι του τμήματος Εφαρμογών Πληρο−
φορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκάδας.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.5.2007.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού −Κ.Α.Ε0289
ως εξής:
2.944,00 ευρώ (2 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 8 μήνες) για το
έτος 2007 και
4.416,00 ευρώ (2 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 12 μήνες) από
τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2007.
Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπο−
λογισμούς του Νοσοκομείου αυτού για μία πενταετία
τουλάχιστον.
5. Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει
από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Υ7/ΓΠ.οικ.113843
(9)
Πρακτική άσκηση προσαρμογής και δοκιμασία επάρκει−
ας ως μέτρα Αναπλήρωσης σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του π.δ. 165/2000.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 16 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141 Α/10.6.2003).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ
149/2000 Α).
3) 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 (ΦΕΚ Α
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98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης θα προκληθεί δαπάνη. Η δαπάνη για κάθε
εξεταστική περίοδο ανέρχεται σε 3.600 ευρώ και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Ειδ. Φ. 15−210 ΚΑΕ 515).
4) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙ0Ε179/9.2.2006
(ΦΕΚ Β΄ 204) όμοια απόφαση.
5) Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 (ΦΕΚ 311 Β/2006) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας
και Κοιν. Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
6) Το από 20.6.2006 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας
Κοινων. Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινων. Προστασίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικα−
σία πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης προσαρ−
μογής και της δοκιμασίας επάρκειας, που προβλέπεται
από τις διατάξεις του π.δ/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149Α), με
το οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η οδηγία
89/48/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
Πρακτική Άσκηση
1. Η αξιολογούμενη πρακτική άσκηση προσαρμογής
μπορεί να πραγματοποιείται κατ’ επιλογή του ενδια−
φερομένου σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς όπου
ασκούνται νόμιμα δραστηριότητες της αντίστοιχης
ειδικότητας (όπως: νοσοκομεία, ιδιωτικά εργαστήρια
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ,εργαστήρια φυ−
σικοθεραπείας, καταστήματα οπτικών ειδών, οδοντοτε−
χνικά εργαστήρια, εργαστήρια αισθητικής, ακτινολογικά
εργαστήρια, παιδικούς σταθμούς, κέντρα αποκατάστα−
σης, διαιτολογικά γραφεία, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα
ψυχικής υγείας και υγιεινής, θεραπευτικές κοινότητες,
θεραπευτήρια ψυχικών παθήσεων, Δ/νσεις Υγείας Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νοσοκομεία, Βιομηχανίες,
ΟΤΑ Α Βαθμού, Κέντρα Λογοθεραπείας, Ιατρικά Ερ−
γαστήρια, διαβητολογικά κέντρα, κέντρα αιμοδοσίας,
ογκολογικά ιατρεία, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, υπη−
ρεσίες μέριμνας για την Τρίτη ηλικία, Ιδρύματα περίθαλ−
ψης υπερηλίκων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων).
2. Η έναρξη της αξιολογούμενης πρακτικής άσκησης
προσαρμογής δηλώνεται στην αρμόδια Υπηρεσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια της οποί−
ας λειτουργεί ο φορέας άσκησης (Δημόσιος ή Ιδιωτικός).
Η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία ορίζει έναν υπάλληλό της
ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής.
Ο Συντονιστής ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα
ότι πραγματοποιείται κανονικά η άσκηση, ενημερώνο−
ντας σχετικά το βιβλίο ασκούμενων. Επίσης ενημερώ−
νεται από τον υπεύθυνο του φορέα άσκησης για τυχόν
προβλήματα που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα
αυτής και συνυπογράφει με τον υπεύθυνο του φορέα
το πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης.
3. Η γνωστοποίηση για την έναρξη της πρακτικής
άσκησης προσαρμογής γίνεται από τον ενδιαφερόμενο,
ο οποίος μαζί με σχετική αίτηση του υποβάλλει:
α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη
και θεωρημένη επίσημα για το γνήσιο της υπογραφής
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από τον υπεύθυνο – αδειούχο επαγγελματία ή από τον
πτυχιούχο επαγγελματία στην περίπτωση που δεν
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η χορήγηση
άδειας άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος όπως
διαιτολόγοι – διατροφολόγοι, ραδιολόγοι, ακτινολόγοι,
λογοθεραπευτές κ.λπ. Σε περίπτωση που η πρακτική
άσκηση πραγματοποιείται σε δημόσιο φορέα,η Υπεύ−
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 επιπλέον θα είναι υπο−
γεγραμμένη και από τον προιστάμενο του αντίστοιχου
τμήματος.
β) Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου του τμήματος
Αναγνώρισης Επαγγελματικών προσόντων της Δ/νσης
Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων με το οποίο γνωστοποιείται στον
ενδιαφερόμενο η επιβολή των αντισταθμιστικών μέ−
τρων.
γ) Ακριβές αντίγραφο της πράξης του ΣΑΕΙ με την
οποία προσδιορίζεται το ακριβές περιεχόμενο και η
διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται η ημερομηνία
έναρξης, το όνομα του υπεύθυνου του φορέα της πρα−
κτικής άσκησης προσαρμογής και το αντικείμενο στο
οποίο θα πραγματοποιηθεί

4. Η αρμοδία υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης στην οποία ανήκει ο φορέας, τηρεί «βιβλίο
ασκουμένων» στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρω−
τοκόλλου και ημερομηνία αίτησης, η ημερομηνία της
Υπ. Δήλωσης, ο αριθμός μητρώου και τα στοιχεία του
φορέα (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) που θα πραγματοποιείται
η πρακτική άσκηση προσαρμογής (επωνυμία και έδρα
του φορέα).
5. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολογούμενης πρα−
κτικής άσκησης προσαρμογής, ο ασκούμενος υποχρε−
ούται να προσκομίσει στην αρμόδια Δ/νση ή τμήμα
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια
της οποίας λειτουργεί ο φορέας άσκησης (δημόσιος
η ιδιωτικός) πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης που
εκδίδεται από τον φορέα στον οποίο αυτή έχει πραγ−
ματοποιηθεί.
Εκτός από το ανωτέρω πιστοποιητικό όσοι έχουν
ασκηθεί σε ιδιωτικό φορέα υποχρεούνται να προσκο−
μίζουν και αποδεικτικό ασφάλισής τους στο ΙΚΑ.
6. Η αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης στην οποία ανήκει ο φορέας, χορηγεί στον ασκού−
μενο «Βεβαίωση αξιολογούμενης πρακτικής άσκησης
προσαρμογής», ο τύπος της οποίας ορίζεται ως εξής:
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Τη χορηγηθείσα βεβαίωση ο ενδιαφερόμενος καταθέ−
τει στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής ισοτι−
μίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ) για την
έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης σύμφωνα με το
άρθρο10 του π.δ. 165 (ΦΕΚ 149Α).
΄Αρθρο 3
Δοκιμασία Επάρκειας
1) Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται από επιτροπή
που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από:
1α) Τρείς (3) Καθηγητές Πανεπιστημίου ή Τεχνολογι−
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του ιδίου ή συναφούς με
το προς εξέταση γνωστικό αντικείμενο με τους ανα−
πληρωτές τους, επίσης καθηγητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα,
προτεινόμενοι από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του
οικείου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Ένας των ως άνω καθη−
γητών ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής.
1β) Ένα (1) μέλος του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγ−
γελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΣΑΕΙ), με το νόμιμο αναπληρωτή του, επίσης μέλος του
ΣΑΕΙ, προτεινόμενο από τον πρόεδρο του συμβουλίου.
1γ) Τον Δ/ντή της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης με το νόμιμο αναπληρωτή του,,τμηματάρχη ή
υπάλληλο της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό−
νοιας, ως Μέλος.
Καθήκοντα γραμματέως της επιτροπής ασκεί υπάλ−
ληλος του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Επαγγελμά−
των Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έργο του/της γραμματέως
είναι η συγκέντρωση και διακίνηση της αλληλογραφίας
καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής.
Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι (3) τριετής.
2) Οι εξετάσεις συνίστανται στη γραπτή ή προφορική
δοκιμασία των εξεταζομένων και έργο της επιτροπής
είναι η οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων ύστε−
ρα από την επιβολή και επιλογή από τον αιτούντα του
συγκεκριμένου αντισταθμιστικού μέτρου από το Συμ−
βούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ).
Αντίγραφο πρακτικού με κατάσταση των επιτυχόντων
διαβιβάζεται στο ΣΑΕΙ, το οποίο στη συνέχεια χορηγεί
την προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του π.δ/τος 165/2000
(ΦΕΚ 149 Α) απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας.
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3) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις
εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας:
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται
στη Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β) ακριβές αντίγραφο της σχετικής πράξης του ΣΑΕΙ
περί επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων.
4) Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο (2) φορές το χρό−
νο κατά τους μήνες Μάρτιο – Οκτώβριο και σε χώρο
που ορίζει η αρμόδια Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης.
5) Η βαθμολογία των γραπτών/προφορικών εξετάσεων
γίνεται μόνο από τους δύο (2) καθηγητές με βάση την
κλίμακα από το 1 έως το 10. Ο τελικός βαθμός διαμορ−
φώνεται από το μέσο όρο των δυο (2) βαθμολογητών.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμολογίας
ανάμεσα στους δύο(2) βαθμολογητές άνω των τριών
(3) μονάδων,τα γραπτά/προφορικά βαθμολογούνται και
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο τελικός βαθμός δια−
μορφώνεται από το μέσο όρο των δυο (2) μεγαλύτερων
βαθμολογητών.
6) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της
ανωτέρω επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίω−
ση κατά τους μήνες διεξαγωγής των εξετάσεων, που
ορίζεται ως ακολούθως:
α) για το πρόεδρο
400
ευρώ
β) για τα μέλη
300
ευρώ
γ) για το γραμματέα 200
ευρώ
Άρθρο 4
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 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡ. ΔΟΥΚΑΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26822

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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