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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 20827 (1)
Καθορισμός ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνι−

κού Δημοσίου για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−

ματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως ισχύει.

β) του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και του Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α΄).

γ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 «Προώθηση 
της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλε−
κτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8 Α΄)

δ) του άρθρου 12 του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 165 Α΄).

ε) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α΄).

στ) του άρθρου 1 παρ. 21 του ν. 2328/1995 «Νομικό 
καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής 
αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3166/2003 
«Γραφεία Τύπου Επικοινωνίας Υπουργείου Τύπου, ενε−
χυρίαση μετοχών τηλεοπτικών σταθμών κ.λπ. θέματα» 
(ΦΕΚ 178 Α΄).

ζ) του άρθρου 21 παρ. 2β του ν. 3592/2007 «Συγκέντρω−
ση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 161 Α΄).

η)του άρθρου 38 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄).
θ) του π.δ. 204/2007 «Διορισμός του Κωνσταντίνου Καρα−

μανλή του Αλεξάνδρου, Αρχηγού του κόμματος της Νέας 
Δημοκρατίας (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 230 Α΄)

ι) του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232 Α΄)

ια) του π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α΄).



23824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ιβ) 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 98Α΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του προβλεπόμενου από τη διάταξη 
της παρ. 21 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, 
ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
για τη χρήση ορισμένου ή ορισμένων διαύλων ραδιοσυ−
χνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών, που παραχωρούνται 
σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε ποσοστό 0,1% 
για τη χρονική περίοδο 1.1.2010 − 31.12.2010.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 20825 (2)
Καθορισμός ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνι−

κού Δημοσίου για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−

τείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρί−
ας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως ισχύει. 

β) του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και του Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α΄). 

γ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 «Προώθηση 
της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλε−
κτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8 Α΄).

δ) του άρθρου 12 του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 165 Α΄).

ε) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α΄).

στ) του άρθρου 1 παρ. 21 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθε−
στώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιο−
φωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3166/2003 «Γραφεία Τύπου 
Επικοινωνίας Υπουργείου Τύπου, ενεχυρίαση μετοχών τη−
λεοπτικών σταθμών κ.λπ. θέματα» (ΦΕΚ 178 Α΄).

ζ) του άρθρου 21 παρ. 2β του ν. 3592/2007 «Συγκέντρω−
ση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 161 Α΄).

η) του άρθρου 38 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄).
θ) του π.δ. 204/2007 «Διορισμός του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή του Αλεξάνδρου, Αρχηγού του κόμματος 
της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 
230 Α΄)

ι) του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232 Α΄).

ια) του π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α΄).

ιβ) 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. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 21067/662/27.4.2009 (ΦΕΚ 
767 Β΄) απόφαση και καθορίζουμε το προβλεπόμενο από 
τη διάταξη της παρ. 21 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, 
όπως ισχύει, ετήσιο αντάλλαγμα υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου για τη χρήση ορισμένου ή ορισμένων διαύλων 
ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών, που παραχω−
ρούνται σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε ποσο−
στό 0,1% για τη χρονική περίοδο 1.1.2009 − 31.12.2009.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 43101/ΕΥΘΥ 2038 (3)
Εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Δια−

χειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση 
έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», των οδη−
γών εφαρμογής του και της τεχνικής προδιαγραφής 
ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για 
την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα− Απαιτή−
σεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές», 
για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. το ν. 3614/3.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−

μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2007 − 2013» και ειδικότερα το άρθρο 
22 αυτού,

2. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005),

3. το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄/14.7.2000),

4. το π.δ. 81/2002 περί συγχώνευσης των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002),

5. τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1083/06 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.) 1260/1999»,

6. τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1828/2006 της Επιτροπής της 
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8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1083/2006 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο−
χής και του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»,

7. την υπ’ αριθμ. 1258/ΕΥΣ 281/11.1.2008 (ΦΕΚ 55 Β΄) 
υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επι−
βεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιού−
χων της περιόδου 2007 − 2013, μέχρι την έκδοση του 
ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων 
(μεταβατική περίοδος)»,

8. το Ελληνικό Πρότυπο (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική 
επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου 
χαρακτήρα−Απαιτήσεις», τους οδηγούς εφαρμογής της σει−
ράς ΕΠ ΕΛΟΤ 1431 (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−1,2,3) και την Τεχνική Προ−
διαγραφή ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών 
για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα− Απαιτήσεις 
για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»,

9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429 
«Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση 
έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», με βάση τους 
οδηγούς εφαρμογής του, καθώς και της τεχνικής προ−
διαγραφής ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανι−
σμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα 
− Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογη−
τές», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του 
ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/3.12.2008), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Υποχρέωση εφαρμογής του ελληνικού προτύπου 

ΕΛΟΤ 1429

1. Ορίζεται ως υποχρεωτική η επιβεβαίωση της διαχει−
ριστικής επάρκειας των δικαιούχων πράξεων των επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 
− 2013 σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429 
«Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση 
έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», όπως εξειδι−
κεύεται με τους οδηγούς εφαρμογής αυτού (Ελληνικά 
Πρότυπα ΕΛΟΤ 1431−1, ΕΛΟΤ 1431−2 και ΕΛΟΤ 1431−3). 
Η υποχρέωση αφορά το χαμηλότερο από τα επίπεδα, 
που ορίζονται στους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431−1,2 
(επίπεδο 1). Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται 
οι δικαιούχοι που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά 
τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης και οι δικαιούχοι των 
Ταμείων του άρθρου 24 του ν. 3614/2007.

2. Η έκδοση του εγγράφου επιβεβαίωσης διαχειριστι−
κής επάρκειας, σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 
1429 και τους οδηγούς εφαρμογής του, πραγματοποι−
είται από φορείς επιβεβαίωσης, οι οποίοι καλύπτουν 
τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432 
«Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση 
έργων δημοσίου χαρακτήρα −Απαιτήσεις για διεργασίες 
αξιολόγησης και αξιολογητές», και έχουν διαπιστευθεί 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 4, της παρούσας.

3. Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει έγγραφο επιβεβαίωσης 
της διαχειριστικής τους επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ 1429 και τους οδηγούς εφαρμογής του, οφείλουν 
να διατηρούν ενεργό το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκει−
ας και να τηρούν τις υποχρεώσεις για την επιτήρηση και 
επανεπιβεβαίωση του συστήματος, ώστε να είναι σε ισχύ 
το έγγραφο επιβεβαίωσης καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 
υλοποίησης πράξεων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προ−
γραμμάτων του ΕΣΠΑ περιόδου 2007 − 2013. Οι δικαιούχοι 
αποστέλλουν στις αρμόδιες αρχές διαχείρισης αντίγραφα 
των εγγράφων επιτήρησης και επανεπιβεβαίωσης.

Άρθρο 2
Κατηγορίες επιβεβαίωσης ανάλογα

με τη φύση των πράξεων

1. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων ένταξης πράξεων, 
οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης καθορίζουν την απαι−
τούμενη κατηγορία του εγγράφου επιβεβαίωσης (πεδίο 
εφαρμογής της επιβεβαίωσης), όπως αυτή προσδιορί−
ζεται στους οδηγούς εφαρμογής και η οποία, ανάλογα 
με το είδος των πράξεων, μπορεί να αφορά είτε σε 
δημόσια τεχνικά έργα υποδομής (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−1), είτε 
σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΠ 
ΕΛΟΤ 1431−2) είτε σε συγκεκριμένες δράσεις με ίδια 
μέσα (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−3).

2. Οι κατηγορίες των εγγράφων επιβεβαίωσης, που 
εκδίδονται σύμφωνα με την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.2008 
(ΦΕΚ 55 Β΄) αντιστοιχούν στις κατηγορίες έργων του 
αντικειμένου των οδηγών εφαρμογής ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−
1,2,3 σύμφωνα με τα ακόλουθα. Στην κατηγορία τύπου 
Α αντιστοιχεί η κατηγορία έργων του αντικειμένου του 
οδηγού εφαρμογής ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−1, στην κατηγορία 
τύπου Β αντιστοιχεί η κατηγορία έργων του αντικειμέ−
νου του οδηγού εφαρμογής ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−2 και στην 
κατηγορία τύπου Γ, η κατηγορία έργων του οδηγού 
εφαρμογής ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−3.

Άρθρο 3
Λεπτομέρειες σχετικές

με τους φορείς επιβεβαίωσης και διαπίστευσης

1. Οι διαπιστευμένοι φορείς επιβεβαίωσης οφείλουν 
να κοινοποιούν σε μηνιαία βάση στην Εθνική Αρχή Συ−
ντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, τα προβλεπό−
μενα στην παράγραφο 8.8 της τεχνικής προδιαγραφής 
ΕΛΟΤ 1432 στοιχεία.

2. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, ενημερώνει κατάλ−
ληλα το φορέα διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για περιπτώσεις 
ελέγχων από εθνικά ή ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα 
σε δικαιούχους, εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες, 
οι οποίες αποδίδονται σε πρόβλημα που σχετίζεται με 
το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου. Ο 
φορέας διαπίστευσης στη συνέχεια δύναται να πραγμα−
τοποιεί έκτακτη αξιολόγηση του φορέα επιβεβαίωσης 
με επιτόπια επιθεώρηση στο δικαιούχο, σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους κανονισμούς διαπίστευσης, που δι−
έπουν τη λειτουργία του, ενημερώνοντας παράλληλα 
την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

Άρθρο 4
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία, τα 
έγγραφα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας 
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της μεταβατικής περιόδου, που έχουν εκδοθεί με βάση 
την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.08, συνεχίζουν να αποτελούν 
αποδεικτικά της διαχειριστικής επάρκειας των δικαι−
ούχων για την έκδοση αποφάσεων ένταξης πράξεων, 
ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2010. Μετά την ως άνω 
ημερομηνία δεν έχει πλέον εφαρμογή η ΥΑ 1258/ΕΥΣ 
281/11.1.2008 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίω−
σης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της 
περιόδου 2007 − 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού 
προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατι−
κή περίοδος)» και οι εξ αυτής απορρέουσες διατάξεις. 
Οι δικαιούχοι για τους οποίους έχει εκδοθεί έγγραφο 
επιβεβαίωσης με βάση την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.2008 
πριν από την 1η Απριλίου 2009, οφείλουν μετά την 
πάροδο 18 μηνών από την έκδοση του εγγράφου, να 
υποβάλουν αίτηση για επιβεβαίωση της επάρκειας 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, προκειμένου το 
έγγραφο επιβεβαίωσης να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι 
την 30η Σεπτεμβρίου 2010.

2. Δικαιούχος που υλοποιεί πράξεις επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ έχοντας λάβει επιβεβαίωση 
διαχειριστικής επάρκειας με βάση τα προβλεπόμενα 
στην ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.08, οφείλει να υποβάλει αίτηση 
για να λάβει επιβεβαίωση και σύμφωνα με το ελληνικό 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 
2010, εφ’ όσον και μετά την ημερομηνία αυτή βρίσκο−
νται σε εξέλιξη υλοποιούμενες πράξεις του, ενημερώ−
νοντας κατάλληλα τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης των 
προγραμμάτων, στα οποία είναι ενταγμένες οι πράξεις 
αυτές. Τα έγγραφα επιβεβαίωσης στην περίπτωση αυτή, 
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι το τέ−
λος του 2010.

3. Ο φορέας διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Δια−
πίστευσης − ΕΣΥΔ) προκειμένου να είναι δυνητικός 
δικαιούχος πράξεων από τα επιχειρησιακά προγράμ−
ματα του ΕΣΠΑ, υποχρεούται επίσης στην τήρηση 
των υποχρεώσεων, που προκύπτουν από το πρότυπο 
ΕΛΟΤ 1429 και τους οδηγούς εφαρμογής του, χωρίς 
να απαιτείται η έκδοση εγγράφου επιβεβαίωσης από 
διαπιστευμένο φορέα επιβεβαίωσης σύμφωνα με την 
τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432. Στις περιπτώσεις 
αυτές, την τήρηση των υποχρεώσεων του προτύπου, 
βεβαιώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, που 
εποπτεύει το ΕΣΥΔ.

4. Οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης, στο πλαίσιο της 
υποχρέωσης τους, που απορρέει από την παράγραφο 
1 του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να βεβαιώνονται, ότι ο 
δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους όρους 
που αφορούν την υλοποίηση της πράξης προτού λη−
φθεί η απόφαση έγκρισης για ένταξη πράξεων, δια−
τηρούν τη δυνατότητα, πέραν των οριζόμενων στην 
παρούσα απόφαση, να προσδιορίζουν επί πλέον τρό−
πους διασφάλισης της ως άνω υποχρέωσης τους. 
Ειδικότερα δύναται να προσδιορίζουν, στο πλαίσιο 
των προσκλήσεων για ένταξη πράξεων, πρόσθετες 
απαιτήσεις σε στελεχιακό δυναμικό για ειδικές κα−
τηγορίες πράξεων καθώς και πρόσθετους τρόπους 
διασφάλισης της καταλληλότητας όταν οι δικαιούχοι 
είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ή λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΝΗ – ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ
F

    Αριθμ. Φ.415.15/5/223308/Σ.510 (4)
Καθορισμός του Αριθμού των Οπλιτών Βραχείας Ανα−

κατάταξης (ΟΒΑ) για Κατάταξη στις Ένοπλες Δυνά−
μεις κατά το έτος 2010.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
   Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών 

στις ανώτατες σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 
του ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, 
προσωπικού του ΥΕΘΑ και άλλες διατάξεις».

2) Των άρθρων 48 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

β. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ 13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών για «Καθορισμό Αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 40). 

γ. Την 249139/24.9.2007, κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» 
(ΦΕΚ Β΄ 1929).

δ. Την υπ’ αριθμ. Φ.424/19/155201/Σ.1091/13.6.2008/ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΔΣΛ απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 
΄Αμυνας για «Ανακατάταξη Οπλιτών και επανακατάταξη 
εφέδρων για βραχεία περίοδο» (ΦΕΚ Β΄ 1315).

ε. Την υπ’ αριθμ. 246./Σ.20ης/15.9.2008/Πρακτικό, από−
φαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, απο−
φασίζουμε: 

Άρθρο 1

Ο αριθμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) 
για πρόσληψη στο ΣΞ κατά το έτος 2010, καθορίζεται 
σε διακόσιους εξήντα (260), οι οποίοι θα προσληφθούν 
εντός του έτους 2010.

Άρθρο 2

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 
6.380.400 € περίπου για το έτος 2010 και 6.419.000 € πε−
ρίπου για καθένα από τα οικονομικά έτη 2011 και 2012.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις 
που θα εγγράφονται προς τούτο στον προυπολογισμό 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ειδ.Φ..11−200 ΚΑΕ ομά−
δας 0200). 

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
(5)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17510/Ν.3299/04/29.12.2006 
απόφασης υπαγωγής του επιχειρηματικού σχεδίου 
της επιχείρησης «ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡ−
ΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ISI ΕΛΛΑΣ ΑΕ», με έδρα την 
οδό Τύχης 25 στο Δήμο Ελληνικού, στην ενίσχυση 
της επιχορήγησης του ν. 3299/2004 (άρθρο 3, παρά−
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).

   Με την υπ’ αριθμ. 12929/ΔΒΕ 1676 /Ν.3299/04/31.8.2009 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τροποποιείται η 
απόφαση υπαγωγής 17510/Ν.3299/04/04/29.12.2006 με την 
οποία η εταιρεία «ISI ΕΛΛΑΣ ΑΕ.» υπήχθη στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/2004), άρθρο 3, παράγρα−
φος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi, ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ISI ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ανάπτυξη Λογισμικού
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Τύχης 25 Αθήνα
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Αττικής
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1.518.289,24
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 40%
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 607.315,70
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 17510/ν. 
3299/04/04/29.12.2006 απόφασης υπαγωγής.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
F

    Αριθμ. 106808/ΙΒ/288 (6)
Τροποποίηση του καθορισμού της ετήσιας επιχορήγη−

σης των Τ.Ε.Ι. για λειτουργικές δαπάνες και πληρω−
μής συγγραμμάτων για το 2009.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2362/1995 για το Δημόσιο Λογιστικό.
2. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 

2009.
3. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983, άρθρο 51 παρ. 7, (ΦΕΚ 

173/Α΄/24.11.1983) για τη «Δομή και τη Λειτουργία των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

4. Το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1238/1982 (ΦΕΚ 35/Α΄/ 
23.3.1982).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/20.3.2007 τ.Β΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου των ΑΕΙ».

6. Την υπ’ αριθμ. 16799/ΙΒ/19/12.2.2009 (ΦΕΚ 328/24.2.2009 
τ.Β΄) απόφαση καθορισμού της ετήσιας επιχορήγησης 
των Τ.Ε.Ι. για λειτουργικές δαπάνες και πληρωμής συγ−
γραμμάτων για το 2009.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ.30/59684/ΙΒ/172/25.5.2009 (ΦΕΚ 
1097/9.6.2009 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, αποφα−
σίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 16799/ΙΒ/19/12.2.2009 (ΦΕΚ 
328/24.2.2009 τ.Β΄) απόφαση με την οποία καθορίστηκε το 
ύψος της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. για 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες πληρωμής των συγ−
γραμμάτων των σπουδαστών κατά το έτος 2009 ( ΚΑΕ 
2422 του Φ. 19−240) από το συνολικό ποσό των 93.000.000 
€ στο συνολικό ποσό των 99.100.000 €, αυξάνοντας την 
επιχορήγηση με το ποσό των 6.100.000 €, ως εξής:
Α/Α ΙΔΡΥΜΑ−Τ.Ε.Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΑΘΗΝΑΣ 11.850.000 1.900.000 13.750.000

2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10.150.000 1.050.000 11.200.000

3 ΠΕΙΡΑΙΑ 7.900.000 1.050.000 8.950.000

4 ΛΑΡΙΣΑΣ 6.300.000 1.500.000 7.800.000

5 ΠΑΤΡΑΣ 4.800.000 1.700.000 6.500.000

6 ΚΡΗΤΗΣ 5.900.000 1.600.000 7.500.000

7 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.350.000 800.000 4.150.000

8 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3.550.000 800.000 4.350.000

9 ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.700.000 850.000 7.550.000

10 ΚΑΒΑΛΑΣ 4.500.000 1.000.000 5.500.000

11 ΣΕΡΡΩΝ 3.750.000 800.000 4.550.000

12 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3.350.000 800.000 4.150.000

13 ΛΑΜΙΑΣ 2.800.000 850.000 3.650.000

14 ΗΠΕΙΡΟΥ 5.650.000 500.000 6.150.000

15 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.000.000 350.000 3.350.000

83.550.000 15.550.000 99.100.000

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά 
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά 
προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχε−
τικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών, ποσοστά διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 4 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
     Αριθμ. 106811/ΙΒ/287 (7)
Τροποποίηση καθορισμού της ετήσιας επιχορήγησης 

των Τ.Ε.Ι. για δαπάνες πληρωμής ωρομίσθιου προ−
σωπικού για το 2009.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2362/1995 για το Δημόσιο Λογιστικό.
2. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 

2009.
3. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983, άρθρο 51 παρ. 7, (ΦΕΚ 

173/Α΄/24.11.1983) για τη «Δομή και τη Λειτουργία των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

4. Το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1238/1982 (ΦΕΚ 35/Α/ 
23.3.1982).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/20.3.2007 τ.Β΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου των ΑΕΙ».

6. Την υπ’ αριθμ. 16796/IB/21/12.2.2009 (ΦΕΚ 328/24.2.2009 
τ.Β΄) απόφαση καθορισμού της ετήσιας επιχορήγησης 
των Τ.Ε.Ι. για δαπάνες πληρωμής ωρομίσθιου προσω−
πικού για το 2009.
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7. Την υπ’ αριθμ. Φ.30/59684/ΙΒ/172/25.5.2009 (ΦΕΚ 
1097/9.6.2009 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, αποφα−
σίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 16796/ΙΒ/21/12.2.2009 (ΦΕΚ 
328/24.2.2009 τ.Β΄) απόφαση με την οποία καθορίστηκε το 
ύψος της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. για 
δαπάνες πληρωμής του ωρομίσθιου προσωπικού κατά το 
έτος 2009 (ΚΑΕ 2422 του Φ. 19−240 ) από το συνολικό ποσό 
των 65.000.000 € στο συνολικό ποσό των 66.900.000 €, 
αυξάνοντας την επιχορήγηση με το ποσό του 1.900.000 
€, ως εξής:

Α/Α ΙΔΡΥΜΑ−Τ.Ε.Ι. ΕΥΡΩ (€)
1. ΑΘΗΝΑΣ 10.500.000
2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.450.000
3. ΠΕΙΡΑΙΑ 6.500.000
4. ΛΑΡΙΣΑΣ 5.650.000
5. ΠΑΤΡΑΣ 4.250.000
6. ΚΡΗΤΗΣ 6.450.000
7. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2.500.000
8. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2.150.000
9. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.050.000
10. ΚΑΒΑΛΑΣ 2.400.000
11. ΣΕΡΡΩΝ 2.600.000
12. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2.300.000
13. ΛΑΜΙΑΣ 3.400.000
14. ΗΠΕΙΡΟΥ 4.400.000
15. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1.300.000

ΣΥΝΟΛΟ: 66.900.000

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά 
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά 
προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχε−
τικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών ποσοστά διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 4 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 32887/B7 (8)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ−
λο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντί−
δα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας». 

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το αρθρ. 6, 

παραγρ. 3, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα−
πτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄). 

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστη−
μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων 
– Παράρτημα Διπλώματος». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/Β΄/11.1.2009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων». 

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου 
Αθηνών (συνεδ.11.6.2008).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ. 3.3.2009)

7. Το υπ’ αριθμ. 11445/9.7.2009 έγγραφο του Προέδρου 
της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών από το οποίο 
προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εσωτε−
ρικής αξιολόγησης του Τμήματος και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 τη λειτουρ−
γία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής 
Σχολής του Παν/μίου Αθηνών σύμφωνα με τα εξής: 

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών θα λειτουργήσει 
το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 Πρόγραμμα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών με τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: 
Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 3685/2008.

Άρθρο 2
Αντικείμενο –Σκοπός 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση 
των συμμετεχόντων σε αυτό, στη Διασυνδετική Ψυχιατρική 
και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας. 
Αυτοί θα πρέπει να συνδυάσουν υψηλού επιπέδου ακαδη−
μαϊκές και ερευνητικές ικανότητες με αξιόλογη πρακτική 
εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματός τους, έχοντας 
σοβαρές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προα−
γωγή της υγείας και η έρευνα στο ευρύ γνωστικό αντι−
κείμενο της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, η άσκηση της 
οποίας αφορά κυρίως την λειτουργία των Ψυχιατρικών 
Μονάδων των Γενικών Νοσοκομείων.

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει 
και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και 
αναπτυσσόμενο πεδίο της παροχής απαρτιωμένης φρο−
ντίδας της σωματικής και ψυχικής υγείας, τόσο ψυχι−
άτρους όσο και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως και 
επαγγελματίες κλάδων συναφών προς την ψυχιατρική 
και τις άλλες ιατρικές ειδικότητες.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
α. να στελεχώσουν ψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νο−

σοκομείων, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
Μονάδες Κοινωνικής Ιατρικής όπως και ποικίλους κρα−
τικούς και μη κρατικούς οργανισμούς/ φορείς και δομές 
που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την φροντίδα 
σωματικής και ψυχικής υγείας. 

β. να απασχοληθούν σε θέση που απαιτούν υψηλό επίπε−
δο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.

γ. να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές 
διδακτορικού επιπέδου. 

δ. να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντι−
κείμενο
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Άρθρο 3 
 Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στο αντικείμενο «Διασυνδετική Ψυχιατρική και 
Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραί−
τητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των 
μαθημάτων πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νο−
σηλευτικής. Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Εργασίας και 
άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την 
απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ
Α1. Βασικές έννοιες βιο− ψυχο− κοινω−
νικής ιατρικής και συγκρίσεις με άλλα 
πρότυπα ιατρικής 

Α’ 2

Α2. Ιστορική εξέλιξη: Η συμβολή της ψυ−
χοσωματικής ιατρικής στην ανάπτυξη 
της διασυνδετικής ψυχιατρικής− Βασικές 
αρχές Ψυχολογίας της υγείας

Α’ 3

Α3. Η έννοια της συν− νοσηρότητας και η 
σημασία της για τη διασυνδετική− Πρό−
τυπα εφαρμογής και τρόποι άσκησης 
της διασυνδετικής ιατρικής

Α’ 3

Α4. Η δέσμη υπηρεσιών της διασυνδε−
τικής ψυχιατρικής στο σύγχρονο γενικό 
νοσοκομείο− Στάσεις και δεξιότητες 
απαραίτητες για τον λειτουργό της δι−
ασυνδετικής υπηρεσίας 

Α’ 3

Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Συνήθη κλινικά προβλήματα
Β1. Διανοητική σύγχυση και άνοια Α’ 2
Β2. Άγχος− Κατάθλιψη Α’ 3
Β3. Ψυχωτικές διαταραχές Α’ 2
Β4. Χρήση ουσιών Α’ 2
Β5. Σωματοποίηση− Πόνος Α’ 3
Β6. Ψυχικό τραύμα− Πένθος Α’ 3
Β7. Αυτοκτονικότητα και βία Α’ 2
Β8. Διαταραχές διατροφής 0 Α’ 2
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β9. Διαταραχές ύπνου Β’ 2
Β10. Διαταραχές σεξουαλικότητας Β’ 2
Β11. Ψυχιατρικές παρενέργειες και αλ−
ληλεπιδράσεις φαρμάκων 

Β’ 2

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ
Ειδικές κατηγορίες ασθενών 
Γ1. Ο ηλικιωμένος ασθενής Β’ 2
Γ2. Τα παιδιά και οι έφηβοι ασθενείς Β’ 2
Γ3. Η γυναίκα ως ασθενής Β’ 2

Γ4. Ο ασθενής με χρόνια αναπηρία− Ο 
ασθενής με νοητική υστέρηση 

Β’ 3

Γ5. Ο θνήσκων ασθενής Β’ 2
Γ6. Ο «δύσκολος» ασθενής Β’ 2
Δ’ ΚΥΚΛΟΣ
Διασύνδεση της ψυχιατρικής με τις άλ−
λες ιατρικές ειδικότητες 
Δ1. Νευρολογία Β’ 2
Δ2. Καρδιολογία Β’ 2
Δ3. Πνευμονολογία Β’ 2
Δ4. Γαστρεντερολογία Β’ 2
Δ5. Ογκολογία− Αιματολογία Β’ 3
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Δ6. Ρευματολογία− Ανοσολογία Γ’ 2
Δ7. Ενδοκρινολογία Γ’ 2
Δ8. Δερματολογία Γ’ 2
Δ9. Λοιμωξιολογία Γ’ 2
Δ10. Νεφρολογία− Αιμοκάθαρση Γ’ 2
Δ11. Εντατικολογία Γ’ 2
Δ12.Γενική Χειρουργική και Αναισθησι−
ολογία 

Γ’ 2

Δ13. Νευροχειρουργική Γ’ 2
Δ14. Ορθοπεδική & τραυματολογία− 
Πλαστική χειρουργική

Γ’ 3

Δ15. Χειρουργική των μεταμοσχεύσεων Γ’ 2
Δ16. Ουρολογία− Ανδρολογία Γ’ 2
Δ17. Μαιευτική− Γυναικολογία Γ’ 3
Ε’ ΚΥΚΛΟΣ
Ψυχιατρικές παρεμβάσεις
Ε1. Η ψυχιατρική αξιολόγηση και συμβου−
λευτική στο γενικό νοσοκομείο

Γ’ 2

Ε2. Η σχέση ιατρού− ασθενούς και τα 
όριά της. Η επικοινωνία του ιατρού με 
τον ασθενή και την οικογένειά του και 
προβλήματα σχετιζόμενα με την ανακοί−
νωση της διάγνωσης. 

Γ’ 3

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Ε3. Η διεπαγγελματική επικοινωνία στο 
γενικό νοσοκομείο και προβλήματα 
επαγγελματικής αξουθένωσης

Δ’ 2

Ε4. Η ψυχολογική στήριξη του μη ψυχι−
ατρικού ασθενούς− Ψυχοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις στο γενικό νοσοκομείο

Δ’ 3

Ε5. Ψυχοφαρμακολογία στο γενικό νο−
σοκομείο

Δ’ 2

Ε6. Νομικά− δεοντολογικά ζητήματα στη 
διασυνδετική ψυχιατρική− Προοπτικές της 
σύγχρονης διασυνδετικής ψυχιατρικής

Δ’ 2

Στ’ ΚΥΚΛΟΣ
Έρευνα στη διασυνδετική ψυχιατρική
ΣΤ1. Βιβλιογραφική ενημέρωση− ανάλυση 
ερευνητικών άρθρων

Δ’ 4

ΣΤ2. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας Δ’ 2
ΣΤ3. Διπλωματική εργασία Δ’ 15
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 120

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος. Ο ακριβής αριθμός 
κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των 
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τμημάτων, τον αριθμό διδασκόντων και τις ανάγκες σε 
ειδικευμένους αποφοίτους. 

Άρθρο 9
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν τα μέλη ΔΕΠ της Ια−
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη ΔΕΠ 
άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει 
την απαραίτητη υλικοτεχνική και τεχνική υποδομή για 
τη λειτουργία του προγράμματος. 

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή−
σει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οπότε θα αξιολογηθεί 
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’)

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
στο ποσό των 40.000 Ευρώ, και αναλύεται ως εξής:

1.Ανθρώπινο δυναμικό 21.000
2.Δαπάνες μετακινήσεων 5.000
3.Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 4.000
4.Υποτροφίες 5.000
5. Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης 3.000
5. Γενικές δαπάνες 2.000
Σύνολο 40.000
β) Οι πηγές κάλυψης του ανωτέρω κόστους θα είναι 

δίδακτρα και χορηγίες
Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 

απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
F

    Αριθμ. Υ4α/ 82989/09 (9)
Τροποποίηση−Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ4α/77048/2007 

κοινής υπουργικής απόφασης «Μετεγκατάσταση − 
Εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών και Ερ−
γαστηρίων της Νοσηλευτικής Σχολής του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά των 
Ειδικών Μονάδων τους, στο Γεν. Ογκολ. Νοσ. Κηφι−
σιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΦΕΚ 1088/Β/2.7.2007.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1397/ 1983 

(ΦΕΚ 143 Α΄)

2. Τις διατάξεις του εδαφ. β) ,της παρ. 14, του άρθρου 
13 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄)

3. Τις διατάξεις του τρίτου άρθρου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄) του 
ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 37876/2004 Απόφαση «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 228 ΦΕΚ 175/Α΄/1.8.2001.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3209 ΦΕΚ 304/

Α΄/24.12.2003.
7. Τα υπ’ αριθμ. 2332/2009 και 1833/2009 έγγραφα του 

Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθ. Γ. Μπαλ−
τόπουλου.

8. Το Απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η Συνεδρίαση/ 24.9.2007.

9. Την υπ’ αριθμ. 2 απόφαση της 210ης/26.4.2007 Ολο−
μέλειας του ΚΕΣΥ.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 κώδικα νομο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί−
ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) και το γεγονός 
ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης, αποφασίζουμε:

To 2.2 εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 
1 της υπ ’ αριθμ. Υ4α/77048/2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Μετεγκατάσταση − Εγκατάσταση Πανεπι−
στημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων της Νοσηλευτικής 
Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, μετά των Ειδικών Μονάδων τους, στο Γεν. 
Ογκολ. Νοσ. Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΦΕΚ 1088/
Β/2.7.2007, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

«2. 2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
− Ηπατογαστρεντερολογικό εργαστήριο
Το εν λόγω εργαστήριο λειτουργεί ως ανεξάρτητη 

δομή εντός των πλαισίων του Τομέα.
− Εργαστήριο Λοιμώξεων
Η δραστηριότητα του εν λόγω εργαστηρίου δύναται 

να αναπτυχθεί πλήρως εντός των πλαισίων της Παθο−
λογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής.»

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη απόφαση παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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