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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29850 Β 1465
(1)
Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστό−
τητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με
το Ν. 3723/2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α’) και του π.δ.
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α’),
β) Των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση
της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπι−

ση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής
κρίσης» (ΦΕΚ 250 Α’),
γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 3844/2010
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α’),
δ) Της αρ. 54201/Β 2884/2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της ρευ−
στότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης»
(ΦΕΚ 2471 Β’).
ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).
2. Τις υπ’ αριθμ. 2799/04.06.2010 και 2766/21.06.2010
εισηγήσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
3. Την με αριθμό Ν260/2010 απόφαση έγκρισης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του καθεστώτος ενίσχυσης.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1) Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για
τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατά−
ξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3723/2008, έτσι όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις 31/12/2010.
2) Για εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που παρέ−
χονται από την 1η Ιουλίου 2010 κατά τις διατάξεις του
άρθρου 2 του Ν. 3723/2008, η καταβαλλόμενη, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.Α.γ της 54201/Β’2884/2008 απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από τα
πιστωτικά ιδρύματα προμήθεια, προσαυξάνεται ανά−
λογα με την πιστοληπτική αξιολόγηση του πιστωτικού
ιδρύματος, ως εξής:
• κατά 20 μονάδες βάσης για πιστωτικά ιδρύματα με
πιστοληπτική διαβάθμιση Α+ ή Α (ή Α1 ή Α2, ανάλογα
με τη χρησιμοποιούμενη από τον εκάστοτε Οργανι−
σμό Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας − Ο.Α.Π.Ι.
κλίμακα)
• κατά 30 μονάδες βάσης για πιστωτικά ιδρύματα με
πιστοληπτική διαβάθμιση Α− (ή A3) και
• κατά 40 μονάδες βάσης για πιστωτικά ιδρύματα με
πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη από Α− (ή A3) Πι−
στωτικά ιδρύματα που δεν διαθέτουν πιστοληπτική αξι−
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ολόγηση θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία των
πιστωτικών ιδρυμάτων με διαβάθμιση ΒΒΒ (ή Βαα3).
Σε περίπτωση διαφορετικών πιστοληπτικών αξιολο−
γήσεων από τους Ο.Α.Π.Ι., για τον υπολογισμό της προ−
σαύξησης της προμήθειας χρησιμοποιείται η υψηλότερη
αξιολόγηση.
Κρίσιμος χρόνος για τη πιστοληπτική αξιολόγηση
είναι η ημέρα που παρέχεται η εγγύηση σε σχέση με
συγκεκριμένη έκδοση τίτλων από το δικαιούχο πιστω−
τικό ίδρυμα.
3) Από 1ης Ιουλίου 2010, για κάθε πιστωτικό ίδρυμα
που λαμβάνει κατά τα ανωτέρω εγγύηση του Ελληνι−
κού Δημοσίου για νέο ή ανανεούμενο χρέος, εφόσον
κατά το χρόνο παροχής της εγγύησης το σύνολο των
εγγυημένων υποχρεώσεών του (συμπεριλαμβανομένων
των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί πριν την 1η Ιουλί−
ου 2010) υπερβαίνει, σωρευτικά, το 5% των συνολικών
υποχρεώσεών του και το ποσό των 500 εκατομμυρίων
ευρώ, θα υποβάλλεται, εντός τριμήνου από την παροχή
της εγγύησης, έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που
θα καταδεικνύει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του
χωρίς εξάρτηση από κρατική στήριξη.
Στην υποχρέωση αυτή δεν υπόκεινται τα πιστωτι−
κά ιδρύματα που είναι ήδη υπό αναδιάρθρωση ή είναι
υποχρεωμένα να παρουσιάσουν σχέδιο αναδιάρθρω−
σης ή για τα οποία εκκρεμεί η αξιολόγηση έκθεσης
βιωσιμότητας.
4) Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συντάξει, μέχρι την
15η Οκτωβρίου 2010 το αργότερο, συνοπτική ενδιάμεση
έκθεση για τη λειτουργία του καθεστώτος παροχής
εγγυήσεων. Η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Συμβού−
λιο Εποπτείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. οικ. 8134/388
(2)
Ξύλινες κατασκευές − Απαιτήσεις προϊόντος για προ−
κατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη με−
ταλλική πλάκα συναρμολόγησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
β) Του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96 Α’) «Σύσταση και Οργάνωση
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποι−
ήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172 Α’) «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το Π.Δ. 189/95
(ΦΕΚ 99 Α’) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων»
του Π.Δ. 396/89, του Π.Δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α’/05) και
του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ 261/Α’/95),
γ) Του Π.Δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α’/90) «Σύσταση Γενικών
Διευθύνσεων στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας».

2. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α’/07.10.2009) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Της υπ’ αριθμ. 2876/2009 του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ
2234/Β’/07.10.2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α’/07.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
κλπ».
5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’/05.11.2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 16745/02.12.2009 (ΦΕΚ
512/τ. ΥΟΔΔ/07.12.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας για το διορισμό του Αλέξανδρου Φούρ−
λα στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας.
7. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/08/541/Α.Φ/16.11.2009 (ΦΕΚ 484/
τ. ΥΟΔΔ/16.11.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
για το διορισμό του Ιωάννη Οικονομίδη στη θέση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
8. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 (ΦΕΚ 166 Α’) «περί συ−
στάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης ΕΛΟΤ» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το
άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14 Α’) και του άρθρου 9
του Ν. 2642/98 (ΦΕΚ 216 Α’), καθώς και τις διατάξεις
του Π.Δ. 155/97 (ΦΕΚ 131 Α’) «Σύσταση και καταστατικό
της ανώνυμης εταιρίας Ελληνικός Οργανισμός Τυπο−
ποίησης Α.Ε.».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ 92/Α’/11.05.99) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95
(ΦΕΚ 245/Α’/24.11.95) «Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιό−
τητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και ειδικότερα
το άρθρο 2 «περί διαρθρώσεως και αρμοδιοτήτων της
Δ/νσης ΔΙΠΑΔ (Δ/νση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων
Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευ−
σης Ανθρώπινου Δυναμικού).
10. Τον Νόμο 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α’/29.02.84) «Δημόσια
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδι−
αίτερα το άρθρο 21 αυτού.
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α’) «Προϊόντα
δομικών κατασκευών», με το οποίο ενσωματώθηκε στο
εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά−
ξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα δομικών
κατασκευών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και
ειδικότερα των άρθρων 2 παρ. 2, 11 και 13 αυτού.
12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10102 (ΦΕΚ 684/20.05.2005) από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί
«Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την εν−
σωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών
για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική
νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαί−
σια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών
και δομικών υλικών».
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13. Την με αριθμ. ΟΙΚ. 21/1/Φ.4/2009 (ΦΕΚ 4/τ. ΥΟΔΔ/
07.01.2009) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Ανασυγκρότησης Συντονιστικής Επι−
τροπής Δομικών Υλικών».
14. Την με αριθμ. ΟΙΚ. 11808/383/2009 (ΦΕΚ 6/τ. ΥΟΔΔ/
06.08.2009) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Αντικατάστασης μελών και γραμμα−
τέων της Συντονιστικής Επιτροπής Δομικών Υλικών της
ως άνω απόφασης».
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008.
16. Την υπ’ αριθμ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008.
17. Τις Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/C
319/01 της 14/12/2005, 2008/C 321/01 της 16/12/2008 και
2009/C 152/05 της 04/07/2009 και 2009/C/ 309/01.
18. Την απόφαση 2000/147/ΕΚ/08.02.2000 (ΕΕ L50/
23.02.2000) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εφαρμογής
της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφορικά
με την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων ανάλογα
με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά, όπως
τροποποιείται και ισχύει.
19. Την απόφαση 2000/367/ΕΚ/03.05.2000 (ΕΕ L133/
06.06.2000) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εφαρμογής
της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά
την κατάταξη των δομικών προϊόντων, των δομικών
έργων και μερών τους ανάλογα με τις επιδόσεις αντί−
στασης στη φωτιά, όπως τροποποιείται και ισχύει.
20. Το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13501−1,
που έχει μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίη−
σης ως ΕΛΟΤ ΕΝ 13501−1:2007 «Ταξινόμηση δομικών προ−
ϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά − Μέρος 1:
Ταξινόμηση με τη βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντί−
δρασης σε φωτιά», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε
φορά.
21. Τα Πρακτικά της 24ης Συνεδρίασης της Συντονιστι−
κής Επιτροπής Δομικών Υλικών της 11/02/2010.
22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η απόφαση αυτή αφορά προκατασκευασμένα ξύλινα
δομικά στοιχεία συναρμολογημένα με ηλοφόρες πλά−
κες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη παράγραφο 1
του παρακάτω αναφερόμενου Προτύπου.
2. Τα ως άνω προϊόντα τα οποία διακινούνται ή δι−
ατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός
της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώ−
νονται:
α) είτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 (ΕΝ
14250:2004) «Ξύλινες κατασκευές − Απαιτήσεις προϊόντος
για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη
μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης», όπως τροποποιεί−
ται και ισχύει κάθε φορά,
β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το
άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994, και υποχρεούνται να φέρουν
τη σήμανση CE, σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ του ως
άνω Προτύπου ή αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές
Τεχνικές Εγκρίσεις.
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Άρθρο 2
Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των παραπάνω δομικών
προϊόντων, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, οφείλουν
να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις επιδόσεων
του πίνακα ΖΑ.1 του Παραρτήματος ΖΑ ή αντίστοιχα, με
τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις.
Οι δηλούμενες τιμές ή οι κατηγορίες επιδόσεων να
αντιστοιχούν στις δυσμενέστερες τιμές οποιασδήποτε
παραδιδόμενης παρτίδας.
Η αντίδραση σε φωτιά, όπου απαιτείται, να καθορίζε−
ται και να ταξινομείται σύμφωνα με το εναρμονισμένο
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13501−1 ή να ταξινομείται χωρίς
περαιτέρω δοκιμές κατά τον πίνακα 1 της παρ. 5.2 του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14250.
Άρθρο 3
1. Το σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης για τα
προϊόντα που καλύπτονται από το εν λόγω πρότυπο
περιλαμβάνεται στον πίνακα του Παραρτήματος 1 της
απόφασης αυτής.
2. Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς την
συμμόρφωση των προϊόντων όπως ορίζονται στα προ−
ηγούμενα άρθρα της απόφασης αυτής, με το να εφαρ−
μόζει έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο, να προβαίνει
στις αρχικές δοκιμές τύπου και να πληρεί τις απαιτήσεις
που επιβάλλονται από το εκάστοτε σύστημα συμμόρ−
φωσης. Επιπροσθέτως, οφείλει να προσκομίζει άμεσα
αυτός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός
του όλη την σχετική τεκμηρίωση των ανωτέρω, όταν
αυτό ζητείται από αρμόδια αρχή.
Σε κάθε περίπτωση, για τη βεβαίωση συμμόρφωσης
αυτών των προϊόντων, εφαρμόζονται οι διαδικασίες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως αυτές καθορί−
ζονται στον πίνακα ΖΑ.3, σχετικά με τις υποχρεώσεις
του συστήματος βεβαίωσης της συμμόρφωσης 2+, του
παραρτήματος ΖΑ.
Άρθρο 4
Ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντι−
πρόσωπός του, προβαίνει στη δήλωση συμμόρφωσης
CE, σύμφωνα με την παρ. ΖΑ 2.2 του παραρτήματος
ΖΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προη−
γούμενου άρθρου αυτής της απόφασης, την οποία και
κοινοποιεί όταν ζητηθεί από οποιονδήποτε τρίτο.
Για την δήλωση συμμόρφωσης προαπαιτείται η χορή−
γηση από κοινοποιημένο οργανισμό του πιστοποιητικού
συμμόρφωσης CE, το οποίο υποχρεωτικά συνοδεύει την
δήλωση συμμόρφωσης.
Η δήλωση συμμόρφωσης και τα σχετικά πιστοποιητικά
πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 5
Μετά την δήλωση συμμόρφωσης, ο παραγωγός ή
ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του,
προβαίνει στην σήμανση CE και την τοποθέτησή της,
σύμφωνα με την παρ. ΖΑ.3 του παραρτήματος ΖΑ του
εν λόγω προτύπου.
Η σήμανση CE και οι συμπληρωματικές πληροφορίες
οι οποίες υποχρεωτικά τη συνοδεύουν πρέπει να φαίνο−
νται στην συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εμπορικά
έγγραφα του προϊόντος.
Πρόσθετες απαιτήσεις μπορούν να δηλώνονται από
τον παραγωγό σε διακριτή περιοχή αλλά εκτός των
συνοδευτικών πληροφοριών της σήμανσης CE.
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Άρθρο 6
Τα τυχόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα προϊόντα που
υπάρχουν στην Ελλάδα, μπορούν να διατίθενται στην
αγορά έως και την 30/09/2010. Μετά το πέρας της πε−
ριόδου αυτής, απαγορεύεται η διάθεση ή η διακίνηση
των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE.
Άρθρο 7
Σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, ο οποίος με την
ιδιότητα του παραγωγού, του εξουσιοδοτημένου αντι−
προσώπου, του εισαγωγέα ή του διανομέα, διαθέτει
ή διακινεί στην ελληνική αγορά τα προαναφερθέντα
προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας κατά παράβαση
των διατάξεών της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επι−
βάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις
κυρώσεις καθώς και αυτές του Π.Δ. 334/1994.
Άρθρο 8
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης το Παράρτημα 1, που ακολουθεί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πίνακας — Σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Προϊόντα
Προκατασκευασμένα
δομικά στοιχεία
συναρμολογημένα
με ηλοφόρες πλάκες
(ΕΛΟΤ ΕΝ 14250)

Προοριζόμενη
χρήση

Συστήματα
βεβαίωσης της
συμμόρφωσης

Κτήρια και
γέφυρες

Σύστημα 2+

Σύστημα 2+: Βλέπε Παράρτημα II, παρ. 2 (ii), πρώτη δυνατότητα
του Π.Δ. 334/94, περιλαμβάνουσα πιστοποιητικό ελέγχου παραγω−
γής στο εργοστάσιο από ένα κοινοποιημένο φορέα βάσει αρχικής
επιθεώρησης του εργοστασίου και έλεγχου της παραγωγής στο
εργοστάσιο καθώς και συνεχούς επιτήρησης, αξιολόγησης και
έγκρισης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο.
Άρθρο 9
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. K1−1422

(3)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Επιμελητηρίου Καρδίτσας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (98 Α’).

2. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (185 Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2081/92 (154 Α’) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο−
μοθεσίας (297 Α’).
4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας με αριθ. 26689 ΔΙΟΕ 1135 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Μάρκου Μπόλαρη» (891/Β’/21.06.2010).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις (297 Α’) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Το αριθμ. έγγραφο 1086/14.05.2010 του Επιμελητηρί−
ου Καρδίτσας, που καταγράφει αναλυτικά τις υπηρεσια−
κές ανάγκες που καθιστούν επιτακτική την υπερωριακή
απασχόληση των υπαλλήλων.
7. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
επειδή το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμο οικονομικά
Οργανισμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπο−
λογισμό.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση
από τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής έως 31/12/2010,
για πέντε (5) υπαλλήλους έως 40 ώρες μηνιαίως κατ’
ανώτατο όριο ανά υπάλληλο, στο Επιμελητήριο Καρ−
δίτσας.
Οι ώρες υπηρεσιακής απασχόλησης των παραπάνω
υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρε−
ωτικού ωραρίου εργασίας, για την πραγματοποίηση
ημερίδων, συνεδρίων και διαφόρων εκδηλώσεων, απο−
γευματινές ώρες καθώς και τη συμμετοχή των υπαλ−
λήλων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Διοικητικής Επιτροπής του, οι οποίες γίνονται
εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Επιμελητηρίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ως άνω
Επιμελητηρίου και ειδικότερα ύψους 10.000,00 ΕΥΡΩ
(ΚΑΕ 0261).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει ένα μήνα πριν από την δη−
μοσίευσή της.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2010
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 80640/Β1

(4)

Ιδρυση Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις
του Νωτιαίου Μυελού στο Τμήμα Ιατρικής της Σχο−
λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών
και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (87 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2
του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (173 Α’) και αντικατα−
στάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του
Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (141 Α’),
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (159 Α’),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α’),
δ) της υπ’ αριθμ. 1120/Η/07.01.2010 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστο−
φιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (1 Β’),
ε) της υπ’ αριθμ. 2672/03.12.2009 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (2108 Β’),
στ) του π.δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213 Α’).
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδριάσεις 524η/10.11.2008 και
539η/22.06.2009).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
3.000 Ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά την επόμενη πενταετία η
ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να αντιμετωπισθεί κατά
ένα μέρος της από ίδιους πόρους της Κλινικής κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της απόφασης αυτής κατά
δε το υπόλοιπο μέρος αυτής, θα καλύπτεται από τις
πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχο−
ρήγησης προς αυτό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
1. Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών Κλινική Αποκατά−
στασης Ασθενών με Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού,
η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
νοσηλευτικές ανάγκες στο πεδίο της Αποκατάστασης
Ασθενών με Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού.
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Η Κλινική νοσηλεύει ασθενείς με κακώσεις Σπονδυλι−
κής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού και αποτελείται από
τις εξής μονάδες:
α) Νοσηλείας
Στην ανωτέρω μονάδα νοσηλεύονται ασθενείς με κα−
κώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού (πα−
ραπληγικοί−τετραπληγικοί) με σκοπό την άμεση αλλά
και όψιμη αποκατάστασή τους και την ταχύτερη και
πληρέστερη επανένταξή τους στην κοινωνική και επαγ−
γελματική ζωή, ενώ σε περίπτωση μη πληρώσεως της
μονάδος δύναται να νοσηλευτούν και ασθενείς με άλλα
κινητικά προβλήματα.
β) Φυσιοθεραπείας − Εκγύμνασης και Αξιολόγησης με
τις επιμέρους υπομονάδες:
− Γυμναστήριο / Εργασιοθεραπεία / Φυσιοθεραπεία
− Εξωτερικά Ιατρεία:
• Ψυχολογικής Υποστήριξης / Εκπαίδευσης
• Πόνου
• Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο
γ) Υδροθεραπείας − Λουτροθεραπείας
δ) Υποστηρικτικές Μονάδες
• Νευροφυσιολογικής έρευνας της αποκατάστασης
• Ουροδυναμικού Ελέγχου
• Αξιοποίησης των Τεχνολογιών, για την υποστήριξη
της έρευνας και θεραπείας ασθενών (Πολυμέσα−Δια−
δίκτυο).
• Βιολογικών Εφαρμογών
• Εμβιομηχανικών Μελετών (Ανάλυση Βάδισης κλπ)
• Αλληλεπίδρασης Υπολογιστού –Ανθρώπου
• Ψυχολογικής Στήριξης – Εκπαίδευσης
2. Η Κλινική εντάσσεται στο Χειρουργικό Τομέα.
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Η Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις
του Νωτιαίου Μυελού έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και των άλλων Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Πατρών, σε προπτυχιακό και μεταπτυ−
χιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας της Κλινικής όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
β) Την εκπαίδευση:
• των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι−
στημίου Πατρών στα γνωστικά αντικείμενα της Απο−
κατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού.
Επίσης, μπορεί να εκπαιδεύονται, εφόσον είναι εφικτό,
φοιτητές των Τμημάτων Ιατρικής άλλων Πανεπιστημίων,
μετά από έγκριση του Τμήματος που φοιτούν και σε
κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
• των ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση της ει−
δικότητας ή εξειδίκευσης στην Αποκατάσταση Ασθενών
με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού.
• των ειδικευμένων ιατρών στα πλαίσια της συνεχι−
ζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
• των ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα πλαίσια της
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστη−
μονικών εργασιών, μετά από απόφαση του Τμήματος
Ιατρικής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης,
παρέχει εκπαίδευση στους φοιτητές των Τμημάτων Φυ−
σικοθεραπείας και Εργασιοθεραπείας των ΤΕΙ σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
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• του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου
αλλά και άλλων Νοσοκομείων, στα πλαίσια προγραμμά−
των επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης σε συνεργασία με το
νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής. Στα εκπαιδευτικά
προγράμματα της Κλινικής περιλαμβάνεται η ενημέρω−
ση του κοινού σε θέματα σχετικά με την Αποκατάσταση
Κακώσεων του Νωτιαίου Μυελού.
γ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και
λοιπού προσωπικού της Κλινικής, των υπολοίπων κλι−
νικών του Νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων. Επίσης, διοργανώνει για την εκπαίδευση
του ιατρικού προσωπικού τακτικές παρουσιάσεις ενδι−
αφερόντων και δύσκολων περιστατικών, βιβλιογραφική
ενημέρωση, εκπαιδευτικές επισκέψεις από το διευθυντή
της κλινικής, καθώς και μαθήματα για ειδικευόμενους.
δ) Το σχεδιασμό και εκτέλεση των κλινικών και πειρα−
ματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη
και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
σύμφωνα με κανόνες της Ηθικής και Δεοντολογίας.
ε) Την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξε−
λίξεων για την έρευνα και τη θεραπεία των ασθενών.
στ) Τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό την
ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων.
ζ) Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε εσωτε−
ρικούς και εξωτερικούς ασθενείς σχετικές με τις δρα−
στηριότητες της Κλινικής.
2. Η εκπαίδευση των φοιτητών υλοποιείται:
α) Με από έδρας μαθήματα, καθώς και προγράμματα
κλινικής άσκησης.
β) Με κλινική εκπαίδευση στην οποία περιλαμβάνεται
η καθ’ ομάδες συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηρι−
ότητες της κλινικής, εξέταση των ασθενών στα εξωτε−
ρικά ιατρεία και θαλάμους νοσηλείας, λήψη ιστορικού
του ασθενούς, προγραμματισμός και εκτέλεση ιατρικών
πράξεων. Έτσι οι φοιτητές αποκτούν πλήρη εικόνα και
εμπειρία της όλης αντιμετώπισης και παρακολούθησης
των πασχόντων από κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Η Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις του
Νωτιαίου Μυελού στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό
προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Πανε−
πιστημίου Πατρών και στο Νοσοκομείο όπου λειτουργεί.
Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και
μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδα−
κτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της Κλινικής.
Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους
και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσω−
πικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού
προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα
με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοπο−
θέτηση στην Κλινική των μελών του Διδακτικού Ερευνη−
τικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία
των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ
των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Η Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις του
Νωτιαίου Μυελού διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Χειρουργικού Το−
μέα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών
και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992 (159 Α’), όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στη Γενική Συνέ−
λευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα
για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ−
γάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η Κλινική,
η μέριμνα για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέρι−
μνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των
εσόδων της Κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση
στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό
υπευθύνων για αναλώσιμα υλικά και για τον εξοπλισμό
και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Η Κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε Νοσο−
κομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του
Ν. 1397/1983 (143 Α’).
2. Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982. ΄Εχει
την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής μετά των
μονάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών
και την παραμονή των εργαζομένων στους χώρους που
πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο Διευθυντής
ενημερώνεται και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητι−
κής πειραματικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της
και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και
χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων και υλικών επι−
τρέπεται στο προσωπικό της Κλινικής ή σε ερευνητές
που έχουν ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διε−
ξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέ−
φονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση
που έχουν παραδοθεί.
4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και
νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλινικής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρι−
κής του Πανεπιστημίου Πατρών με τη διαδικασία του
άρθρου 4 παρ.1ε του Ν. 2083/1992 (159 Α’).
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δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τί−
θενται όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας
Κλινικής και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αριθμ. 4892/1/76−στ΄
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4892/1/76−γ΄ από 17/05/2010
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός τίτλων
επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για
την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του
Ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατά−
ξεις του Ν. 3707/2008» (664 Β’).

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλι−
νική είναι τα εξής:
Πρωτόκολλο εισερχόμενης−εξερχόμενης αλληλογρα−
φίας, Βαθμολόγιο φοιτητών, Αρχείο ασθενών, Βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, Φάκελοι οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών, και οργάνων, Βιβλίο επιστημονικής δραστη−
ριότητας, Βιβλίο μεταβολής προσωπικού.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρεί−
ται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται
απαραίτητο.
Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα
1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ−
ΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥ−
ΕΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του
Διευθυντή της Κλινικής αναγράφονται στους χώρους
του Νοσοκομείου που είναι εγκατεστημένη και δραστη−
ριοποιείται η Κλινική.
2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της
όμοια σφραγίδα με αυτή του Ιατρικού Τμήματος και την
προσθήκη του τίτλου της Κλινικής.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί η Κλινική για τη ξενόγλωσση αλ−
ληλογραφία της.
Άρθρο 9
΄Εναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2010

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2518/1997
«Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας» (ΦΕΚ 164 Α’),
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρο 3 του Ν. 3707/2008
(ΦΕΚ 209 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/49 από 20/11/2009
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προ−
στασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα Βούγια»
(ΦΕΚ 2365 Β’).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 4892/1/76−γ΄
από 17/05/2010 κοινή υπουργική απόφαση (664 Β’), τρο−
ποποιείται ως εξής:
«1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2012».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΟI ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
−
30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• 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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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