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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 151.643/ΨΣ2890−Β΄ (1)
  Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους 

πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/26.7.1985) «Κυβέρνηση 

και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτός συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/10.9.1992), τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38/τ.Α΄/14.3.1977) και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/19.9.2007) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/21.3.2002) περί συγ−
χώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟΕ 769 κοινή υπουργική από−
φαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας «Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία 
της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 1502/τ.Β΄/8.12.2000), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 14536/ΔΙΟΕ 187 (ΦΕΚ 546/
τ.Β΄/11.5.2001), 33/26.2.2003 (ΦΕΚ 220/τ.Β΄/26.2.2003) και 
75079/2563 (ΦΕΚ 1667/τ.Β΄/12.11.2003) και 47534/ΔΙΟΕ 1249 
(ΦΕΚ 1819/τ.Β΄/8.12.2004) αποφάσεις.

5. Τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 5 του
ν. 3614/2007(ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3.12.2007) για τη μετονομασία 
της ΕΥΔ Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας σε ΕΥΔ Ε.Π. 
Ψηφιακή Σύγκλιση.

6. Την υπ’ αριθμ. 16421/340/5.4.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα (ΦΕΚ 
101/τ.Γ΄/6.4.2004).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 
210/τ.Α΄/5.10.2006) για τη μετονομασία της Ειδικής Γραμ−
ματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική 
Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.

8. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 551, 14.3.2001 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας» το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις 
στις περιφέρειες του στόχου αριθ.1 στην Ελλάδα, CCI 
2000/GR/16/1/PO/023, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. Ε (2004) 5868, 29.12.2004, Ε(2005) 583920/12/2005, 
Ε(2006) 6421, 7.12.2006 αποφάσεις της Επιτροπής.

9. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό 
εγκρίθηκε στην 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. 
«ΚτΠ» στις 8.3.2006 και στη συνέχεια διαμορφώθηκε το 
ΣΠ με την υπ’ αριθμ. 2928/4.12.2006 απόφαση Τροποποί−
ησης του, από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

10. Την ένταξη του έργου στο ΕΠ ΚτΠ με τίτλο «Από−
κτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους 
πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 
στο Μέτρο 1.1. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό 
Δημόσιο με κωδικό ΠΔΕ 2007 ΣΕ 01330006.

11. To v. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄) «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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12. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄) «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

13. Το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/τ.Α΄) «Κανονισμός Προ−
μηθειών του Δημοσίου».

14. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύνα−
ψης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επι−
τροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.11.2005.

15. Το ν. 1286/1982 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Για τη Δομή και λει−
τουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

16. Την υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/1.3.2006) 
υπουργική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων για την «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκ−
παίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες κλπ» και ιδιαίτερα την 
παράγραφο 8 του διατακτικού.».

17. Την υπ’ αριθμ. Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) 
Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων για την «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκ−
παίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες κλπ και ιδιαίτερα την 
παράγραφο 8 του διατακτικού».

18. Την ανάγκη ενίσχυσης της χρήσης των νέων τε−
χνολογιών από την εκπαιδευτική κοινότητα, την ανάγκη 
ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας αλλά και την ανάγκη 
μείωσης του ψηφιακού χάσματος ιδιαίτερα στην νέα 
γενιά, αποφασίζουμε:

Την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Απόκτηση φορη−
τών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς 
φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Τα συγκεκρι−
μένο έργο αφορά στην επιχορήγηση της απόκτησης 
φορητών προσωπικών υπολογιστών από πρωτεύσαντες 
φοιτητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
της χώρας μας, με τις εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό 
επίπεδο το έτος 2007, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση τους στο Διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, περιλαμ−
βάνονται το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών των ετών 
2006 και 2007 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία 
«Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» της παραγράφου 
8 του άρθρου 1 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 
(ΦΕΚ 259/1.3.2006) και Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) 
υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και έχουν εγγραφεί σε τμήματα ή σχολές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.

Η υλοποίηση του έργου ανατίθεται στο Εθνικό Δίκτυο 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), στο πλαίσιο του Μέ−
τρου 1.1 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας σε εφαρμογή 
του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισμού 1260/1999.

Ωφελούμενοι της επιχορήγησης είναι:
Α. Το 20% των επιτυχόντων με την μεγαλύτερη βαθ−

μολογία ανά τμήμα ή εφόσον δεν υπάρχει τμήμα, σχολή 
που εισήχθησαν και εγγράφηκαν με τις εισαγωγικές 
εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο του 2007 στα αντίστοιχα 
τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
χώρας μας. Εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν αντιστοι−
χεί σε ακέραιο αριθμό αλλά σε δεκαδικό, επιλέγεται ο 
πλησιέστερος του δεκαδικού μεγαλύτερος ακέραιος. 
Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί σε περίπτωση 
ισοβαθμίας.

Β. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές των ετών 2006 και 
2007 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχο−
ντες από σοβαρές ασθένειες» της παραγράφου 8 του 
άρθρου 1 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 
259/1.3.2006) και Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) υπουρ−
γικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων και έχουν εγγραφεί σε τμήματα ή σχολές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
12.500.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη. (Εθνική συμμετοχή: 
2.500.000 ευρώ, ΕΤΠΑ: 10.000.000 ευρώ).Το ύψος της 
επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή ανέρχεται 
στο 80% της συνολικής δαπάνης προμήθειας φορητού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο:

1. Δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των €500 για τους 
δικαιούχους φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Α

2. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1000 για 
τους δικαιούχους φοιτητές που ανήκουν στην κατη−
γορία Β.

Τα στοιχεία των ωφελουμένων που εμπίπτουν στην 
κατηγορία Α, θα αντληθούν από το ΥπΕΠΘ για την 
αυτόματη αποτροπή διπλοεγγραφών (ηλεκτρονική κα−
ταχώριση μοναδικού κλειδιού) και την απλούστερη και 
ασφαλέστερη επιδότηση των δικαιούχων. Ο Τελικός 
Δικαιούχος θα αποστείλει επιστολές στις γραμματείες 
όλων των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαί−
δευσης προκειμένου να ενημερώσουν τους φοιτητές 
της κατηγορίας Β για το δικαίωμα επιχορήγησης (κα−
θώς δεν τηρείται ΒΔ στο ΥπΕΠΘ για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία φοιτητών.)

Οι προδιαγραφές των επιδοτούμενων συστημάτων θα 
είναι τεχνολογικώς ουδέτερες.

Οι ωφελούμενοι φοιτητές θα καταβάλλουν μόνο τη 
δική τους συμμετοχή.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε όλες τις προμη−
θεύτριες επιχειρήσεις, με ισότιμους όρους.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας θα προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου:

Να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση όλων των ωφελού−
μενων καθώς και των επιχειρήσεων της χώρας από το 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, για τη δυνα−
τότητα συμμετοχής τους.

Να υπάρχει ειδική διαδικτυακή πύλη για την ενημέ−
ρωση των ωφελούμενων και την προβολή των συμμε−
τεχουσών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις να εισπράττουν την επιχορήγηση από 
το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά την 
παραλαβή των υπολογιστών από τους φοιτητές, με την 
υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών.

Αναλυτικότερα, η υλοποίηση του έργου από το Εθνι−
κό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η πολυπλοκότητα του και να καταστεί 
δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση του, θα υλοποιηθεί ως 
ακολούθως:

1) Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής του έρ−
γου/Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών.

2) Ενημέρωση των δικαιούχων.
3) Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης.
4) Απόκτηση των υπολογιστών από τους δικαιούχους 

φοιτητές.
5) Καταβολή επιχορήγησης στους προμηθευτές.
1. Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής του έρ−

γου.
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Διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των ωφελού−
μενων και την προβολή των συμμετεχουσών επιχειρή−
σεων.

Ανάπτυξη −Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης.
Στη διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να δίνεται όλη η 

πληροφορία για την ενημέρωση των ωφελούμενων αλλά 
και για την προβολή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 
Ανάπτυξη και συλλογή πληροφοριακού−υποστηρικτικού 
υλικού και ενημέρωση της πύλης σε συνεχή βάση. Θα 
δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων Φοιτητών − Προμη−
θευτών. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο κόμβος 
θα αποτελεί το κεντρικό σημείο σύνδεσης και επαφής 
με όλους τους συμμετέχοντες στο έργο (δικαιούχοι 
φοιτητές, προμηθεύτριες εταιρείες). Για το σκοπό αυτό 
απαιτείται η προώθηση των υπηρεσιών του κόμβου προς 
όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ανάπτυξη πληροφοριακού−υποστηρικτικού υλικού και 
ενημέρωση του κόμβου σε συνεχή βάση το οποίο θα 
περιλαμβάνει και δημιουργία ενημερωτικού δελτίου με 
στοιχεία για την εξέλιξη του παρόντος.

Λειτουργία Υπηρεσιών Αρωγής Χρηστών.
Η Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών αποσκοπεί στο να πλη−

ροφορεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και τις 
προμηθεύτριες εταιρείες σχετικά με το πρόγραμμα. Για 
το σκοπό αυτό αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των ενδιαφερομένων θα υπάρχουν δύο υπηρεσίες μία 
για τους φοιτητές και η δεύτερη για τις εταιρείες. Οι 
υπηρεσίες αυτές θα είναι προσβάσιμες μέσω αστικής 
τηλεφωνικής κλήσης αλλά και ηλεκτρονικώς, μέσω του 
Διαδικτύου.

2. Ενημέρωση και Αποστολή προσωπικών επιστολών 
στους δικαιούχους φοιτητές και στις γραμματείες των 
σχολών των δικαιούχων της κατηγορίας Β.

1. Θα αποσταλούν προσωπικές επιστολές στους δι−
καιούχους φοιτητές της κατηγορίας Α όπου θα πληρο−
φορούνται ότι είναι δικαιούχοι της επιχορήγησης για 
την απόκτηση προσωπικού φορητού υπολογιστή. Στην 
επιστολή θα αναγράφεται ένας «Προσωπικός Κωδικός» 
ο οποίος πιστοποιεί τον φοιτητή ως δικαιούχο.

2. Θα αποσταλούν επιστολές στις γραμματείες όλων 
των σχολών ή τμημάτων προκειμένου να ενημερωθούν 
οι φοιτητές της κατηγορίας Β για το δικαίωμα επιχο−
ρήγησης.

Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα μπορούν να ενημερώ−
νονται από τη διαδικτυακή πύλη για όσες επιχειρήσεις 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

3. Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης.
Ο Τελικός Δικαιούχος του έργου (ΕΔΕΤ Α.Ε.), οφείλει 

να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης 2000−2006 (Γ΄ Κ.Π.Σ).

4. Αττόκτηση των υπολογιστών από τους δικαιούχους 
φοιτητές.

Δικαιολογητικά:
Ι. Ο δικαιούχος φοιτητής της κατηγορίας Α προκειμέ−

νου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, 
θα πρέπει να δηλώσει στον προμηθευτή, που θα έχει 
επιλέξει, τον «Προσωπικό Κωδικό» του και να προσκο−
μίσει σε αυτόν, τα εξής δικαιολογητικά:

Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελ−

τίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπου−
δών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.

II. Ο δικαιούχος φοιτητής της κατηγορίας Β προκειμέ−
νου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, 
θα πρέπει να καταθέσει στον προμηθευτή, τα εξής δι−
καιολογητικά:

Πρωτότυπο πιστοποιητικό που τεκμηριώνει ότι ο φοι−
τητής ανήκει σε ειδική κατηγορία που εμπίπτει στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 
Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/1.3.2006) και Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 
272/1.3.2007) υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων.

Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελ−

τίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπου−
δών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.

Διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολογιστή:
Ι. Η διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολο−

γιστή για τους δικαιούχους της κατηγορίας Α είναι η 
εξής:

Ο προμηθευτής από ειδική ασφαλή σελίδα της Διαδι−
κτυακής Πύλης θα πληκτρολογήσει το ΑΦΜ της επιχεί−
ρησης του, τον «προσωπικό κωδικό» που θα περιέχεται 
στην επιστολή του δικαιούχου της κατηγορίας Α, τα 
ειδικά στοιχεία του αγοραζόμενου Η/Υ και το κόστος 
αγοράς. Με την αποδοχή του κωδικού από το σύστη−
μα (ως γνήσιου), παράγεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό 
έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας», στο 
οποίο αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, 
τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του φορη−
τού Η/Υ, μέσα από το οποίο ο δικαιούχος φοιτητής 
εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να εισπράξει αντ’ αυτού 
την επιχορήγηση που δικαιούται για την αγορά του 
φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
έργου, που αφορά σε επιδότηση πρωτοετών φοιτητών 
για την απόκτηση φορητών υπολογιστών.

II. Η διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολο−
γιστή για τους δικαιούχους της κατηγορίας Β είναι n 
εξής:

Κάθε προμηθευτής θα έχει πρόσβαση σε ειδική δια−
δικτυακή εφαρμογή, στην οποία θα μπορεί να καταχω−
ρίζει δικαιούχους της κατηγορίας Β, αφού παραλάβει 
το σχετικό πρωτότυπο Πιστοποιητικό. Στην εφαρμογή 
θα πληκτρολογεί όλα τα προσωπικά στοιχεία του δι−
καιούχου της κατηγορίας Β και στη συνέχεια όπως και 
στην προηγούμενη κατηγορία θα πληκτρολογεί το ΑΦΜ 
της επιχείρησης του, τα ειδικά στοιχεία του αγορα−
ζόμενου Η/Υ και το κόστος αγοράς. Με την αποδοχή 
των στοιχείων του φοιτητή (ως δικαιούχου), παράγε−
ται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη 
«Δελτίο Παραγγελίας», στο οποίο αναφέρεται το όνομα 
του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία της επιχείρησης, 
τα στοιχεία του φορητού Η/Υ, μέσα από το οποίο ο 
δικαιούχος φοιτητής εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να 
εισπράξει αντ’ αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται 
για την αγορά του φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο 
του συγκεκριμένου έργου, που αφορά σε επιδότηση 
πρωτοετών φοιτητών για την απόκτηση φορητών υπο−
λογιστών.

Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος φοιτητής (είτε ανήκει στην 
Κατηγορία Α είτε στην Κατηγορία Β) μέσα από αυτό το 
έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας» δηλώνει 
υπεύθυνα ότι:

Δεν θα μεταβιβάσει σε τρίτον τον ως άνω υπολογιστή 
κατά την διάρκεια των σπουδών του.
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Δεν έχει λάβει καμία άλλη επιχορήγηση για απόκτηση 
φορητού υπολογιστή.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χρεώνεται από το 
κεντρικό σύστημα ο προσωπικός κωδικός του δικαιούχου 
φοιτητή (κατηγορία Α) ή το όνομα του (κατηγορία Β) και 
εκτυπώνεται η προαναφερόμενη σελίδα (Δελτίο Παραγ−
γελίας) που έχει όλα τα στοιχεία της αγοράς του Η/Υ.

Κάθε δικαιούχος φοιτητής καταβάλει στον προμηθευ−
τή την δική του συμμετοχή και υπογράφει το έντυπο 
«Δελτίο Παραγγελίας».

Κατόπιν παραλαμβάνει τον φορητό υπολογιστή και 
το παραστατικό πώλησης όπου θα αναγράφεται η συ−
νολική τιμή της αξίας του φορητού υπολογιστή και το 
σχετικό Παραστατικό Εξόφλησης όπου θα αναφέρεται 
το υπερβάλλον της επιχορήγησης ποσό (το ποσό δηλ 
που κατέβαλλε ο δικαιούχος, πέραν του ποσού της επι−
χορήγησης).

5. Καταβολή επιχορήγησης στους προμηθευτές.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Προμηθευ−

τής, προκειμένου να εισπράξει τα ποσά επιχορήγησης 
από τους φορητούς υπολογιστές που διέθεσε το κατά−
στημα του, θα συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογη−
τικά σε δύο αντίγραφα, σε δύο χωριστούς φακέλους:

1. Απλό Φωτοαντίγραφο παραστατικού πώλησης του 
Η/Υ σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον προμη−
θευτή.

2. Απλό Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας 
δικαιούχου φοιτητή.

3. Απλό Φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή 
Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπου−
δών από τη Γραμματεία της Σχολής του φοιτητή.

4. Απλό Φωτοαντίγραφο του Παραστατικού Εξόφλη−
σης, στην οποία θα αναγράφεται η καταβολή από τον 
δικαιούχο του υπερβάλλοντος της επιχορήγησης ποσού, 
σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή.

5. Ειδικά για όσες πωλήσεις φορητών υπολογιστών 
έχουν πραγματοποιηθεί σε δικαιούχους φοιτητές της Κα−
τηγορίας Β, οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν 
και το Πρωτότυπο πιστοποιητικό της οικείας σχολής που 
βεβαιώνει ότι ο φοιτητής ανήκει σε ειδική κατηγορία 
που εμπίπτει στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 σύμφω−
να με τις υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/1.3.2006) και 
Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) υπουργικές αποφάσεις 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Υπογεγραμμένο το «Δελτίο Παραγγελίας» του φοι−
τητή που εκτυπώθηκε μετά το πέρας της παραγγελίας 
και αφού συμπληρώθηκαν όλα τα βήματα της εφαρ−
μογής.

7. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για δα−
πάνες αξίας άνω των €20.000 εκτός ΦΠΑ (οι οποίες να 
ισχύουν τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την παράδοση 
των παραπάνω δικαιολογητικών − παραστατικών προς 
την ΕΔΕΤ ΑΕ).

8. Συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων φορητών 
υπολογιστών, για τους οποίους ζητά την πληρωμή του 
από την ΕΔΕΤ Α.Ε. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε αποδίδει (εντός ευλόγου χρόνου) την 
αναλογούσα επιχορήγηση σε κάθε συμμετέχουσα 
επιχείρηση, μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δι−
καιολογητικών και διασταύρωση των στοιχείων με το 
πληροφοριακό σύστημα και την έκδοση από πλευράς 
του εισπράττοντος προμηθευτή ισόποσης απόδειξης 
είσπραξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. ΔΥΓ2/ οικ. 57793 (2)
Κριτήρια και διαδικασία για τη χορήγηση άδειας σκο−

πιμότητας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών 
για ιατρικές εφαρμογές. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19 του ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπι−

ακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2004).

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 «περί προστασίας εξ 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (ΦΕΚ 347/τ.Α΄/1974).

3. Την υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94 κοινή υπουργική από−
φαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (ΦΕΚ 
216/τ.Β΄/2001).

4. Το ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/2005) και το ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/2003).

5. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/10.3.2000).

6. Την από 24.1.2008 γνωμοδότηση του Κ.Ε.Σ.Υ.
7. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 

(ΦΕΚ Α΄ 38).
8. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύ−

πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η αποφυγή 
της άσκοπης διασποράς ακτινολογικού εξοπλισμού, με 
στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 2
Αρχειοθέτηση στοιχείων

1. Στις Δ/νσεις Υγείας κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης τηρούνται αρχεία, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, των ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων, των ερ−
γαστηρίων πυρηνικής ιατρικής και των τμημάτων ακτι−
νοθεραπευτικής ογκολογίας κάθε φορέα, ανεξάρτητα 
από τη νομική μορφή του. Τα αρχεία αυτά ενημερώνο−
νται τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Στα παραπάνω αρχεία, για κάθε εργαστήριο, περι−
λαμβάνονται απαραιτήτως:

α. Τα είδη και ο αριθμός των εξετάσεων που διενερ−
γήθηκαν από κάθε μηχάνημα το προηγούμενο έτος.

β. Τα είδη των εξετάσεων για τις οποίες το εργαστή−
ριο εμφανίζει χρόνο αναμονής για την πραγματοποίηση 
εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς μεγαλύτερο των 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

γ. Η χρονολογία κατασκευής κάθε στοιχείου του εξο−
πλισμού και του λογισμικού του.

user
Highlight
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2. Τα στοιχεία της παρ.1 υποβάλλονται υποχρεωτικά 
τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, από τους Διευθυντές ή τους 
επιστημονικούς υπεύθυνους των εργαστηρίων.

3. Η υποβολή των ετήσιων ενημερωτικών στοιχείων 
από κάθε εργαστήριο, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή 
του φορέα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανανέωση της άδειας σκοπιμότητας του φορέα ή του 
καταστήματος.

4. Οι Διευθυντές Υγείας κάθε Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης κοινοποιούν όλα τα στοιχεία της παρ. 1 στην 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε), στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και στο ΚΕ.Σ.Υ..

Άρθρο 3
Κριτήρια χορήγησης άδειας σκοπιμότητας

1. Η απόφαση για την άδεια σκοπιμότητας πρέπει να 
περιέχει ειδική αιτιολογία στα εξής κριτήρια:

α. Εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
β. Καταλληλότητα της περιοχής για εγκατάσταση του 

μηχανήματος.
γ. Πυκνότητα του πληθυσμού και πιθανότητα επιβά−

ρυνσης της υγείας των κατοίκων της περιοχής από την 
άσκοπη διασπορά πηγών και μηχανημάτων παραγωγής 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

δ. Ανάπτυξη νέων τεχνικών και ανάγκη εκσυγχρονι−
σμού των υπαρχόντων εργαστηρίων.

2. Τα πληθυσμιακά κριτήρια για τη χορήγηση αδειών 
σκοπιμότητας για κάθε νέο μηχάνημα αξονικού τομο−
γράφου ή και εργαστήρια ραδιοισοτοπών Α−2, έχουν 
ως εξής:

α. Για αξονικούς τομογράφους ή και εργαστήρια ρα−
διοισοτόπων Α−2,

ι) στους Δήμους της Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονί−
κης για κάθε 100.000 κατοίκους.

ιι) στους λοιπούς Δήμους των Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων Αττικής − πλην νήσου Κυθήρων − και Θεσσα−
λονίκης για κάθε 50.000 κατοίκους

ιιι) στους υπόλοιπους Δήμους της χώρας για κάθε 
50.000 κατοίκους, πλην των Δήμων των Ν.Α Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, για τους οποίους εξετάζεται επιπλέον 
το κριτήριο της χορήγησης άδειας για κάθε 100.000 
κατοίκους ανά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εφόσον το σύνολο 
των μηχανημάτων για τα οποία εγκρίθηκαν άδειες σκο−
πιμότητας και λειτουργίας δεν υπερβαίνει το πλήθος των 
μηχανημάτων που αναλογεί στον πληθυσμό του Δήμου 
(περίπτωση ι και ιι) ή του Δήμου ή της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης (περίπτωση ιιι) όπου υποβάλλεται η αίτηση.

Στα ως άνω δεδομένα δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
μηχανήματα που υφίστανται ή που θα προστεθούν σε 
Ν.Π.Δ.Δ.,θεραπευτήρια του ΙΚΑ και Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο πληθυσμός των Δήμων και των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων εξάγεται από την τελευταία απογραφή 
του πραγματικού πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις σημαντικών πληθυσμιακών 
μεταβολών είναι δυνατόν να υποβληθούν και επίσημα 
στοιχεία των Ο.Τ.Α. (Νομαρχία, Δήμος), προκειμένου να 
τεκμηριωθεί ο ισχυρισμός περί επέλευσης πληθυσμια−
κών μεταβολών και διαφοροποίησης των δεδομένων σε 
σχέση με την τελευταία απογραφή της Εθνικής Στατι−
στικής Υπηρεσίας.

Επιτρέπεται η χορήγηση επιπρόσθετης άδειας σκοπι−
μότητας, καθ’ υπέρβαση των πληθυσμιακών κριτηρίων 
και μόνο για μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ, με γνωμοδότησή 
της, εφόσον αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό 
Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης καθορίζει σε ετήσια βάση, 
τόσο το είδος των μηχανημάτων που προβλέπονται με 
βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, όσο και το είδος των μη−
χανημάτων που θεωρούνται σύγχρονης τεχνολογίας για 
τις ανάγκες αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερο−
μένων προς την Επιτροπή Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. Σε 
παραμεθόριες περιοχές και ειδικότερα σε παραμεθόρια 
νησιά, εφόσον δεν λειτουργεί άλλο μηχάνημα, δύναται 
να χορηγηθεί άδεια σκοπιμότητας, ακόμη και εάν δεν 
πληρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια.

Αξονικοί τομογράφοι οι οποίοι μετεγκαθίστανται από 
νοσοκομείο ή προέρχονται από δωρεές λειτουργουσών 
μονάδων προς τα νοσοκομεία, συνεχίζουν να λειτουρ−
γούν με άδεια της Επιτροπής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 
στους νέους χώρους υποδοχής.

Ιατροτεχνολογικά μηχανήματα εκπομπής ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών υψηλής τεχνολογίας, που τοποθετούνται 
στα νοσοκομεία, προερχόμενα από δωρεές, κατασχέ−
σεις στα τελωνεία της χώρας κ.λ.π., αδειοδοτούνται 
εφόσον η κατασκευάστρια εταιρεία πιστοποιήσει την 
άρτια λειτουργία και επάρκεια.

3. Η Επιτροπή, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., για λό−
γους εθνικούς, χωροταξικούς, επιστημονικούς, Δημόσιας 
Υγείας, πολιτισμικούς, ανθρωπιστικούς, εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών, διεθνώς κρατούντων μπορεί αιτιολογη−
μένα να παραβλέπει την αυστηρή τήρηση των πληθυ−
σμιακών κριτηρίων για έκδοση συγκεκριμένων αδειών 
σκοπιμότητας.

4. Προκειμένου για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότη−
τας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία συστημά−
των τομογραφίας με εκπομπή ποζιτρονίων (PET CT), 
η Επιτροπή Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών διατυπώνει τη 
σύμφωνη γνώμη της, με βάση τόσο τη γνωμοδότηση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ, εφόσον αυτή 
έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Υγείας, όσο και όλα 
τα ως άνω κριτήρια

της χορήγησης δηλαδή μίας άδειας προς 750.000 κα−
τοίκους στην επικράτεια, καθώς

και με βάση τις ανάγκες των νοσοκομειακών μονάδων 
της περιοχής για την οποία ζητείται η χορήγηση της 
άδειας σκοπιμότητας. Ο ανώτατος αριθμός χορήγησης 
αδειών σκοπιμότητας με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, 
αφορά μόνον τα ιδιωτικά εργαστήρια και τις ιδιωτικές 
κλινικές και δεν αφορά τα δημόσια νοσοκομεία, τις 
πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια, τα ιδρύμα−
τα κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα 
οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. 
Αλληλεγγύης και τα ερευνητικά κέντρα, όπως αυτό της 
Ακαδημίας Αθηνών.

5. Η ανανέωση της άδειας σκοπιμότητας για κάθε μη−
χάνημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών γίνεται αυτόματα μετά από 
αίτηση του ενδιαφερομένου και με διαπιστωτική πράξη 
της αρχής που την έχει εκδόσει, εφόσον ο κάτοχος της 
άδειας πληροί όλες τις υπό του νόμου προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις.

6. Ειδικότερα για τα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας 
προβλέπονται τα κάτωθι:
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Οι αξονικοί τομογράφοι, οι γ κάμερες και τα PET CT 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη δεκαετία από την ημέρα 
της εργοστασιακής κατασκευής τους.

Δεν είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας για τα ως 
άνω μηχανήματα τα οποία έχουν υπερβεί το ως άνω 
χρονικό αναφερόμενο διάστημα.

Από δημοσιεύσεως της παρούσης, για όσα μηχανήμα−
τα έχουν συμπληρώσει δεκαετία από το έτος κατασκευ−
ής τους, παρέχεται χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για 
την προσαρμογή τους στις διατάξεις της παρούσας.

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σκοπιμότητας, 
αυτή χορηγείται σε ενδιαφερόμενο που έχει υποβάλει 
αίτημα για εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού στον 
ίδιο Δήμο. Όταν υπάρχουν πλέον της μίας, αιτήσεις για 
εγκατάσταση μηχανημάτων ιδίας τεχνολογίας εκτιμώ−
νται και τα κριτήρια περί χρονικής προτεραιότητας στην 
υποβολή των σχετικών αιτήσεών τους.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το μηχάνημα έχει 
συμπληρώσει δέκα χρόνια από την ημέρα κατασκευής, 
η άδειά του ανακαλείται, δύναται όμως να ανανεωθεί, 
εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από άλλους 
ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργή−
σουν μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας, όπως αυτά 
σε ετήσια βάση προσδιορίζονται από την Εκτελεστική 
Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.

Άρθρο 4
Διαδικασίες χορήγησης της άδειας σκοπιμότητας

1. Η Διεύθυνση Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
αποστέλλει προς την πενταμελή Επιτροπή Ιοντιζουσών 
Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης τον υπηρεσιακό φάκελο, που αφορά την 
κατά περίπτωση κρινόμενη αίτηση.

2. Η Επιτροπή Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών συνεδριάζει 
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για 
τις ανάγκες αξιολόγησης ειδικών θεμάτων και αιτήσεων, 
δύναται να ζητηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του 
ΚΕΣΥ ο ορισμός ειδικού εμπειρογνώμονα. Ο γραμμα−
τέας της Επιτροπής ορίζεται με Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

3. Ο αρμόδιος Νομάρχης, με την επιφύλαξη της διά−
ταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της παρούσης, 
χορηγεί την απαιτούμενη άδεια σκοπιμότητας μόνο 
μετά από σύμφωνη γνώμη της πενταμελούς Επιτροπής 
Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας σκοπιμό−
τητας, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το μηχάνημα που 
αυτή αφορά, ειδάλλως η άδεια ανακαλείται αυτόματα. 
Η προθεσμία του ενός έτους δύναται να παραταθεί 
για ισόχρονο διάστημα, μόνο κατόπιν στοιχειοθετημέ−
νης αιτήσεως του ενδιαφερομένου και αιτιολογημένης 
σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ιοντιζουσών Ακτινο−
βολιών.

5. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με 
την απόφαση μπορεί εντός τριών μηνών να υποβάλει 
ένσταση συνοδευόμενη από συμπληρωματικά στοιχεία. 
Η ένσταση επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία και 
εκδίδεται νέα γνωμοδότηση της πενταμελούς επιτρο−
πής που είναι οριστική. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να 
καταθέσει νέα αίτηση για το ίδιο θέμα για έξι (6) μήνες 
μετά την οριστική απόρριψη της αίτησής του.

Άρθρο 5
Κατάργηση

Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Απόφα−
σης καταργούνται οι υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/οικ.43185/07 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 584/τ.Β΄/2007), ΔΥΓ2/οικ.21540/05 Υ.Α (ΦΕΚ 433/
τ.Β΄/2005), Γ.Π. οικ.54067/02 Υ.Α. (ΦΕΚ 739/τ.Β΄/2002) και 
Υ2/οικ.3303/01 Υ.Α. (ΦΕΚ 1029/τ.Β΄/2001).

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της άρχεται από την ημερο−
μηνία δημοσίευσης.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Aριθμ. 18025 (3)
     Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση αυ−

τής με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Ν.Α. 
Λασιθίου για το Α΄ εξάμηνο 2008.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.18 εδ.2 του

ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκη−
ση κ.λ.π. (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/1999) και του άρθρου 16 του
ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., κ.λ.π.» 
καθώς και την υπ’ αριθμ.2/72757/0022/31.12.2003 διευ−
κρινιστική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με τις οποίες η 
διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή εργασία των 
υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η 
καθιέρωση αυτής γίνεται με απόφαση Νομάρχη.

4. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
στους υπαλλήλους του Τμήματος Προσωπικού για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των Προϊσταμέ−
νων Δ/νσεω, για το Ηλεκτρονικό Μητρώο των εργαζομέ−
νων στη Ν.Α. Λασιθίου και για την εφαρμογής Ο.Π.Σ.

5. Το γεγονός ότι έχει εξασφαλισθεί η πίστωση που 
απαιτείται για την πληρωμή της συγκεκριμένης δαπά−
νης η οποία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιά−
δων (4000) Ευρώ στον φορέα 072 (Δαπάνες Διοίκησης) 
και τον Κ.Α.Ε.0511 «υπερωριακή εργασία» (σχετ. η από 
Δ.Υ/23.4.2008 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών) αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης 
των υπαλλήλων μας και ειδικότερα ενός (1) ΠΕ Διοικη−
τικού και/ή Οικονομικού (Διοικητικού), δύο (2) ΤΕ Διοι−
κητικού−Λογιστικού, ενός (1) ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 
και καθιερώνουμε αυτήν με αμοιβή, για την αντιμετώ−
πιση των ανωτέρω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών 
για το Α΄εξάμηνο 2008 κατά τις απογευματινές ώρες, 
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Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Οι ώρες υπερωρια−
κής εργασίας συνολικά ανέρχονται σε εκατό ογδόντα 
(180) ώρες για τον καθένα και κατανέμονται ως εξής: 
σε απογευματινές εκατό σαράντα (140) ώρες, Κυριακές 
και εξαιρέσιμες 40.

Η δαπάνη αποζημίωσης βαρύνει τις εγκεκριμένες πι−
στώσεις του Πρ/σμού της Ν.Α. Λασιθίου συνολικού ύψους 
τεσσάρων χιλιάδων (4000) ευρώ στον ΚΑΕ 0511.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ μέχρι ένα 
μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

  Άγιος Νικόλαος, 23 Απριλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

F
(4)

      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοιν. Λει−
τουργού στην Φωτοπούλου Χρυσούλα του Αχιλλέα.

  Με την υπ’ αριθμ. 1313/11.4.2008 απόφαση του Νομάρχη 
Καρδίτσας που εκδόθηκε συμφωνά με τις διατάξεις του 
ν.δ. 4018/1959 του άρθρου 24 του ν. 12/1975, του άρθρου 
19 του ν. 1763/1988 του π.δ. 23/1992 και του π.δ. 93/1993, 
χορηγήθηκε στην Φωτοπούλου Χρυσούλα του Αχιλλέα 
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοιν. Λειτουργού για να 
παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων 
Υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

  Ο Νομάρχης

Φ. ΑΛΕΞΑΚΟΣ

(5)
      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Kασιδούγη Αλεξάνδρα του Κων−
σταντίνου.

  Με την υπ’ αριθμ. 1642/14.4.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.δ. 4018/1959, του άρθρου 19 του ν. 1763/1988, του π.δ. 
23/1992 και του π.δ. 93/1993, χορηγείται στην Κασιδούγη 
Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις 
υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών 
υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Νομάρχης
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

        Διόρθωση σφάλματος στη υπ’ αριθμ. Φ. 83628/15947/ 
4.4.2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 605/τ.Β΄/8.4.2008 επιφέρεται η 
πιο κάτω διόρθωση:

Στη σελ. 7597 στη στήλη β΄ στο στίχο 10 και 9 από κάτω.
Από το λανθασμένο: «… του Χρήστου …
« … συζ. Σταύρου …»
Στο ορθό: «… του Χρήστο…
«συζ. Σταύρο …»
αντίστοιχα.

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείου)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02008020705080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

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

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

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

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

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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