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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλ/ου1512

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

13 Οκτωβρίου

ι

2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑnΟΦΑΣΕIΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ 2/51679/0022
(1)
Χορήγηση
εκλογικού επιδόματος
στο προσωπικό του
Λιμενικού Σώματος για Την έκτακτη απασχόληση του
σε εκλογικής
φύσεως εργασίες κατά την εκλογική
περίοδο των Δημοτικών. Νομαρχιcκών Εr.λογών της
15ης Οκτ ωβρίου 200G.

Χορήγηση εκλογικού επιδόματος
στο προσωπικό του
Λιμενικού Σώμοτσο για την έκτακτη αιιασχόληση του σε εκλονικήο φύσεως εργασίες
κατά την
ι.κλο γική περίοδο των Δημοτικών - Νομαρχιακών
Εκ λο γων Της 15ης Οκτωβρίου
2006. __._._._._._.
__._._

1

I\f1OVOIJI;ΗΕ1ιι<I;ςΑμοιβής

2

σε Μ.Υ του γEΘAjΓEΣ ..__.

Ορισμός της έδρος και κανόνες λειτουργίας
των Διοικουσών Επιτροπών
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
ΑΘηνών, Θεσσαλονίκης,
Βελλάς
Ιωαννίνων και Ηρακλείου
Κρήτηο.ι.;
._._._ _._..

3

Όροι, προϋπο8έϋι.:ις
και διοδικαοία
εξομοίωσης των
πτυχίων των Ανώτερων
ιΞκκλησιοοτικών
Σχολών
με τα Γπυχίc ιου Προνράμμοτοο
Ιερατικ ών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών

4

υποχρεωτικήο
σφορά τους όρους

της από 20.6.2006 ΣΣΕ που
αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων
στο εργοστάσια
Μορμορ οψηφίόων. Μσρμαρόσκονηο,
Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας
__._._._ __._._._._._. 5

Κήρυξη

Σψο τ αση

Περιφερειακών
Ιατρείων σε Δημοτικά Διαμερίσματα
(Δ.Δ) των Νομών Iwawivwv, Άρτας,
ΚΟΙ πρεIIG(ης._
__._ _._._._ _
_...................... 6

Σύστcση Οέαεων -:λcΊδου γιοτρών
νών ΙΠΠΟΚΡΑ i [10
_

ΕΣΥ, στο Γ.Ν. ΑΟη·
_

_

_._.. 7

Τροποποίηση
συστατικήο πράξης του ,'Jομικού ΠΡΟ·
σώ ιιου -Δημο ι ικό Ωδείο Δρόμαο •.......... _..............

8

ΟΙ γπογΡΓΟI
ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ •
ΕΜΠΟΡ ΙΚΗΣ ΝΑ ΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας
υπόψη:
Α) Τις διατάξcις
της παρ. 9 τοψ άρθρου 20 του ν.
2386/1996 -Ρυθμίσεκ; θεμάτων Εθνικών Κληροδοτημότων δημοσίων
ΚΟΙ Ο'vϊαλλαξίμων
κτημάτων Ι:ΟΙ άλλες
διατάξεl~.
Β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα ΝομοΘεσίας
για την l<υβέpVΗση ΚΟΙτο κυβερνηηκά όργανο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (<!>ΕΚ 98Α').
Γ) Τις διατάξcις του ν. 23b2/1995 -Περ] δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου τ ων δαπανών του Κράτοι«; και άλλες
διατάξεις •.
Δ) Της υπ οριθμ 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005(ΦΕΚ1432Β)
Απόφασης Ποωθψηοψργού και Υηουρνού Οικονομίαο και
Οικονομικών -Κοθορισμά; αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών. όπως ΤΡOΠOΓiOlήθηKε
με την
υπ' αριΟμ. 5733/ΔIΟΕ 179/922006 όμοιο (ΦΕΚ 2048').
Ε) Το γεγονός
τηο εκτοκτητ; και πέραν των κύριων καθηκόντων απασχόλησης
του στρατιωτικού προσωηικοψ
του Λιμενικού Σώματος σε εκλονικήο φύσεωι; εργασίες
Υ-ατά την πι;ρίοδο των Δημοτικων
Νομορχισκων Εκλογών τηο 15ης Οκτ ωβρίοψ 2C05.
Στ) ΤΟ νεγονόο ότι από τις διατόξι;ις της πορούσος
απ6φοσης
προκαλείτοι
δοπόνη μόνο Ί'ία -'0 T~,έ\o','
έτος σε βάρος του Κρατικού Προϋηολογισμού
ίψους
5.400.000 Ευρώ nεΡίi10V η οποία θα κολ\.'φ'J:::ί <.:nc τ~\
Ειδικό Φορέα 41,110 και Ι<ΛΕ 0518, οαοφοαίζουμε.
1. Χορηγούμε στο στρατιωτικό
ιιροαωτιυ.ό του Λιμενικού Σώματος εκλογικό επίδομα 750 ευρώ (ι::rιτοr.οσίων
τιενήντα) κατ' άτομο για την έκτακτη και πέραν των
κύριων καθηκόντων απασχόληση
TOV κατά την ικλογική
«

Χορήγηση άό ειοτ αοκήσεωο
επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτ οψρνοψ στην Κωνσ ιοντινίόοψ . Ισμιρλή
Πολυξένη του Αvδρι:α
_ _.. _............

9

ΧορήγΓ,σll άόε.ιο., i6iJVoηc: ~. λειτuι;ργίcς
fΞΡ~;;ΙTε·
χνlκιiς Σχολll\ χCoρού
_......................................10

ΔιΟΡΘΩΣΕIΣ

ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση
σφάλματ οτ; στην υπ' αριθμ.Δ Υ2α/Γ.Π.
0IK.CGI87/1.G.2006 οτιόφαοη
του Υπουργού γΥεί·
ας ι.σι :<0l\'ωνIΚΙ1ς Αλληλεγγύης...................................

"
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ειιομενη ημέρα και με το ίδια ακριβώς Οέματα, με την
προϋπόθεση ότι τούτο έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη
ΣVγχρόνως με την αποστολή σΌυτά της πρόσκλησης
γιο την συγκεκριμένη τακτική ή έκτοκτη συνεδρίαση.
Στην περίπτωση σψτή η διοικούσα cπιτροπή θεωρείται
ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη της, στα ποία οπωσδήποτε
ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
6. Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΙΚθυσας fΞMΙΤΡorτ/~ καταρτίζει
με τη συνδρομή και του Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και μεριμνά για την ύπαρξη
εισηγήσεων για όλα τα θέματα.
7. Τα θέματα τα ημερησίας διάταξης συζητούνται με
τη σειρά που αναγράφονται σε αυτήν. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να προταχθεί θέμα για συζήτηση
μετά από πρόταση του Προέδρου και απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι
δυνατόν, μετά από πρόταση του Προέδρου KCI εφόσον
συμφωνούν τουλcΊχιστον τρία (3) από τα λοιπά μέλη να
εγγραφεί στην ημερησία διάταξη, θέμα με εξαιρετικά
επείγοντα χαρακτήρα
ΚΟΙ με την προϋπόθεση
ότι για
το θεμο αψτ ό δεν απαιτείται ειδική εισήγηση. Ομοίως
πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερησίας διόταF.ης μπορεί να γίνονται ανακοινώσεις
οπό τον Πρόεδρο ή τα μέλη τηο Διοικούσας Επιτροπής
KGI γιο τις οποίες δεν γίνεται συζήτηση ΚΟΙ λαμβάνονται
αποφόσεις.
8. Τα θεματ ο της ημερήσιας διάταξης εισηγείται ο
Πρόι:δρος ή μέλος της Διουωύσας Επιτροπής ή ακόμη
KOI ο Γραμματέας
της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Πρόεδρος μπορεί νο οναθε ττι την εισήγηση θεμστοτ; ή
θεμάτων σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι όμως αποχωρούν οπό την συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση της
εισήγηοηο και την παροχή διευκρινήσεων ή οιιοντήσεων
σε ερωτήματα των μελών.
9. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης και των τυχόν
όιεψκρινήσεων,
ο Πρόcδρος δίδει το λόγο σε όσα μέλη
επιθυμούν, καθορίζοντας ταυτόχρονο και μέγιστο χρόνο
συζήτησης γιο κάθε θέμα.
10. Ο Πρόεδρος μπορεί να δίδει το λόγο κατά προτεραιότητα, σε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής επί
διαδικαστικού ή προσωπικού θέματος, εφόσον κρίνει
ότι υφίσταται τετ οιο θέμα.
11.Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ο Πρόεδρος
θέτει σε ψηφοφ ορίο όλες τις προτόσεις όπως αVΤές
διαμορφώθηκαν "ατό τη διάρκεια της συζήτησης. Η ψηφοφορία είναι φονερή. Ονομαστική ψηφοφορία γίνεται
μόνο στις τιερψττιόοεκ; που προβλέπονται από το νόμο.
Ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει να γίνει ονομαστική
ψηφοφορίο επί συγκεκριμένου θέματος. Σε περίπτωση
που τίθενται σε: ψηφ οφορίο περισσότι:ρες προτάσεις,
r.GBc μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει μια πρόταση. Σε
περίιπωση που καμία από τις προτάσεις δεν λαμβάνει
την απόλυτη τιλειοψηφ ια των παρόντων μελών, η ψηφο.ρ ορ ίο ε αονολ.ιμβονττοι
ονόμεσσ στις δυο πρώΤ':ς
σε αριθμό ψηφ ων Σε περίιπωση ισοψηφίσο επαναλαμβόπτοι η ψηφοφορία μετά από σύντομη συζήτηση. Σε
περίπτωση νέας ισοψηφίας υηερισχύει η πρόταση υπέρ
της οποίας εψήφισε ο Πρόεδρος.
12.Οι οηοφόσε«: της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλuτη ιιλειοψηφίο των εγκύρων ψήφων
των παρόντων μελών της. ι:κτός ον ορίζεται διαφορετικό από το νόμο
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13. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανακοινώνεται
από τον Πρόεδρο η ληφθείσαααόφοση
14. Σε κάθε σψνε δρίσοη τηρούνται πρακτικά από τον
Γραμματέα στα .οηοίο καταχωρούνται συνοmικά το
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι εισηγήσεις-προτάσεις, οι διεξαχθείσες ψηφοφορίες και οι ληφθείσες
αποφάσεις. Ακόμη στα πρακτικά αναφέρεται ο χαρακτηρισμός της ως τακτικής ή έκτακτης, τα παρόντα μέλη

τα Οttόvrο μέλη και η cιιτισλογ(a απουσίας καθώς και η
ύπαρξη ή μη απαρτίας. Στα πρακτικά καταχωρείται και
η δικαιολόγηση της ψήφου κάθε μέλους ιδίως στην περίπτωση που είναι αρνητική. Τέλος στα πρακτικά οναφερονται και τα άτομα που τυχόν προσεκλήθησαν για την
παροχή της γνώμης τους σε εξειδικευμένα θέματα.
15. Η επικύρωση των πρακτικών γίνεται σε προσεχή
συνεδρίαση με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων που
τα θέματα κρίνονται επείγοντα και μπορεί να επικυρώνονται στην ίδια συνεδρίαση. Τα πρακτικά υπογράφονται οπό τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
16.Των πρακτικών μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλα
τα μέλη της Ανωτατηο Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Ο
Γραμματέας έχει την ευθύνη τήοησης των επίσημων
πρακτικών και μπορεί να 'χορηγcί αντίγραφα ούμφωνσ
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α' 45).
17.Θέματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται με την ηαρούσα
απόφαση γιο την εν γένει λειτουργία της Διοικούσας
Επιτροπής κάθε Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας,
εφορμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρ. θρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999.
Η απόφαση αυτή να δημcσιευθεί Οτ/ν Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνσ, 2 Οκτωβρίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΠΑ ΓιΑΝΝΑκογ
Αριθμ 101133/81
(4)
Όροι, προϋποΘέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των
πτυχίων των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών μι: ,..,
τα πτυχία του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
Η γπογΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕγΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξcις:
α) Του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 3432/2006 -Δομή και
λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευστ,ς.(Α' 4).
β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση ΚΟΙ τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώΟηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 91])
2..Την γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου (συνc:δρίαση 4η/26.6.200εί)
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται ετιιβόρψνση στον KpaTIi<G
Πι)Οϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις εξομοίωσης

1. Κάτοχοι πτυχίου των Ανώτερων Εκκλησιοστικών
Σχολών Αθηνών, Θεσσαλονίκηο, Βελλός Ιωαννίνων ΚΟΙ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ηρακλείου Κρήτητ; καθώς και ισότιμων και αντίστοιχων
ΟρΟόδοξων
Εκκλησιαστικών
Σχολών της αλλοδαπής
εφόσον CXOuv και απολυτήριο
εξαωξίου
Γυμνασίου ή
Λυκείου ή πιστοποιητικό
ελληνομάΘειας
επιπέδου ΔΌ
μπορούν να συμμετέχουν
στη διαδικασία
εξομοίωσης
των muxiwv τους, σϋμφωνο
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
2. Πραϋπόθεση
για την εξομοίωση
των στυχϊων των
Σχολών της προηγούμενης
παραγράφου
προς τα mvχία ταυ κατά τις διατάξr.ις
του άρθρου 5 παρ. 3 του
ν. 343212006 Προγράμματος
Ιερατικών Σπουδών των
Ανώτα των Εκκλησισσηκων Ακαδημιών είναι;
α) Αίτηση εκ μερον.; των ενόιαφερομενων.
-QIi<Ότάταξη
στο Πρόγραμμα
Ιερατικών Σπουδών της
οικ ειοτ; κατά περίπτωση
Ανώτατης
Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας ή συμμετοχή
στο Ειδικό Ταχύρρυθμο
Πρόγραμμα Εξομοίωσης
κατ ο τις διατάξεις του άρθρου 3
της παρούσης
απόφασης
και
γ) Παροκολούθηση
και επιτυχής εξέτοση στα μσθήματα που ορίζονται για κάθε ενδιαφερόμενο,
σύμφωνα με
ΤΙ1διοδικασία του άρθρου
2 της απόφασης
αυτής.
Άρθρο 2
Διαδικασια
εξομοίωσης

στικής Ακαδημίας,
το. αργότερο
μέχρι 15 Σεmεμβρίου. Ο πίνακας με τα στοιχείο των ενδισφερομένων και
τα μαθήματα
που κατοχυρώνουν
καΟώς και αυτά που
υποχρεούνται
να παρακολουθήσουν
και να εξεταστοιΝ,
υποβάλλεται
στο Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο, το
οποίο και τον επικυρώνει,
το αργ6τερο
μέχρι τέλος
Σι:.mεμβρίου
κάθε έτους.
4. Για κάθε κατατασσόμενα,
ο αριθμός των μαθημάτων
που θα τιρετιει να διδαχθε(
επαρκώς και να εξεταστε(
επιτυχώς,
καθορίζεται
από το Αι<αδημαΊκ6 Συμβούλιο
και δεν μτιορεί να είναι μεγαλύτερος
απ6 το Ί. του'
συνόλου των μαθημάτων
του Προγράμματος
Ιερατικών Σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι
για εξομο(ωση του
πτυχίου τους απαλλάσσονται
από την ηορακολοϋθηση και εξέταση των μαθημάτων
εκείνων για τα οποία
από τα κατατεθέντα
δικαιολογητικό
αποφαίνι:.τοι το
ΑκαδημαΊχό Συμβούλιό δτι.τα ixovv διδσχθε] επαρκώς
και έχουν εξετασθεί
επιτυχώς.
Για τα μαθήματα που
απαλλάσσονται
κατοχυρώνεται
η βαθμολογία, η οηοϊα
λαμβάνεται
υπόψη στον υπολογισμό
του βαθμού του
mνXίoυ τους.
Ειδικό Ταχύρρυθμο

Άρθρο 3
Πρόγραμμα

Εξομο(ωσης

1. Πρ οκ ειμένοψ να διευκολύνονται
οι εργαζόμενοι που
1.Για την συμμετοχή ψτιοψηφίων στη διαδικασία επιλογής - εξομοίωσης
κατατίθεται
ή υποβάλλεται
ταχυδροσυμμετέχουν
στη διαδικασία
εξομα(ωσης του πτυχίου
μικώς με ουοτημενη
επιστολή αίτηση του ενδιαφερόμετους στην παρακολαύθηση
των μαθημάτων μπορε! με
νου εντός του μηνός Μαίου κάθε έτους στη Γραμματεία
αιτιολογημένη
απόφαση
του Ακuδημα'ι'κού ΣυμβουλΙου
της οικείας Ανώτατης
Εκκλησιαστικήο
Ακαδημίας. Με
να οργανώνεται
Ειδικό Γσχύρρψθμο Πρόγραμμα Εξοτην οίτηση υποβάλλοντα,
κατά ncpimwoη
και τα οκόμοίωσης
κατά τις μη εργάσιμες
ημέρες ή κατά τ/ν
λουΟα δικαιολογητικό:
περίοδο των θερινών διακοπών. Στο Ειδικ6 Πρ6γραμμα
ο. Αντίγραφο του προς ι:ξομοίωση muxiou. Τ ο mνxίo
Εξομοίωσης
οι ώρες διδασκαλ(ας
και οι λοιπές υποχοεεφόσον είναι ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
απαιτείώσεις είναι οι ίδιες που προβλέποντοι
στο Πρόγραμμα
ται να είναι επισήμως
μετ οφροσμενο
και επικυρωμένο
Ιερατικών Σπουδών.
2. Προϋπόθεση
για τη λειτουργία
του Ειδικού Ταχύρσυνοδευόμενο
οτιο αναλυτικό
πρόγραμμα
των μοθημάρυθμου Προγράμματος
Εξαμοίωσης
ε(ναι η συμμετοχή
των και ΤΙ1ς βαθμολονίοτ;
αυτών καθώς και απ6 αντίγραφο απολυτηρίου
εξαταξίου
γυμνασίου ή λυκείου ή ικανού αριθμού
ενδιοφσρομενων
και η καταβολή διπιστοποιητικό
Ελληνομάeειας.
δάκτρων. Για τον αριΘμ6 των ενδιαφερομενων
κοι το
β. Πτυχία Πανεπιστημίων
ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισόύψος των διδάκτρων
για κάθε μάθημα αποφασίζει το
τιμων ιδρυμάτων
της aλ/oδαπής.
Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. Τα έσοδα από τα δίδακτρα διγ. ιίτλους ρε ταητψχιακ.όν
σπουδών σε ιδρύματα της
ατίθενται για την προμήΟεια και δι.aνoμή εκπαιδευτικοι.ί
ημε.δαπής ή της αλλοδαπής
και σχετικό πιστοπαιητικό
υλικού (συγγράμματα,
σημειώσεις
κλπ.) καθώς και για
με το οποίο ιιιοτ οηοιειτοι
η διάρκεια σπουδών καΩώς
αμοιβή των διδασκόντων
στο πρόγραμμα.
κοι τα μαθήματα που παρακολούΟησαν
επιτvxώς.
Άρθρο 4
δ. Πιστοποιητικά
ή β εβοιωσειο
παρακολούθησης
συΤίτλος
σπουδών
ναφών επιμορφωτικών
- ιιετcxπαιδευτικών
σεμιναρίων
ετήσιοι; τουλάχισταν
διάρκειοο.
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
των υποχρεώσεων,
ε. Συναφή συγγραφική
Ii ερευνητική εργασία με κα- αηονεμετοι τα mvxio, το ΟΠΟ(Ο παρΙ:χει στον κάτοχο
τάθεση αντίτυπου
αvτής και
του τα δικαιώματα
των mυχιούχων
του Προνρόμμστος Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
στ. Αποδεικτικά
ξένης νλιόσσοο και το επίπεδο αυτής.
Ακαδημιών.
Αιιολψτωτ; αναγκαία
όυ.οιολογητο.ό
είναι τα οναφε2. Ο τύπος του muxiov
είναι 6μοιος με αυτόν του
ρόμενσ στο τόόφιο α.
πτυχίου ταυ Πραγράμματος
Ιερατικών Σπουδών με ει2. e, αριθμός των θέσεων στο Πρόγραμμα Εξομοίωδική όμως ονοφορά
ότι ο ντιαψήφωο προέρχcται οπό
πρόγραμμα εξομοίωσης.
Ο υπαλογισμός του βαθμοι.ί του
σηι; Ιερατικών Σπουδών κοθε Ανωτοτηο Εκκλησιαστικής
πτυχίου γίνεται με την ίδια διcδικασίο που προβλέπεται
Ακαδημίας ορίζτ τ οι με οπόφαση
του οικείου Ακαδηγια τ οικ; πτυχιούχους
του Προγράμματος
Ιερατικών
μα'ίκού Συμβουλίου
τουλάχιστον
ίσος με τον οριθμό
των Οέσεων των εισακτέων
στο Πρόγραμμα Ιερατικών
Σπουδών.
Σπουδών, κάΟε Ανώτατης
Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας. Σε
Άρθρ ο 5
ιιερυιτ ω οη που οι εν δι αφι.ρ όμενσι είναι περισσότεροι
Μr.τοβατική διάταξη
των Οέσεων, διι:.νεργείται
κλήρωση.
Μέχρι τη ουγκρότηση
και λειτοψργίσ του Ακαδημαϊχοι.ί
3. Η αξιολόγηση
των ε νδιαφερομένων
γίνεται από
Συμβουλίου κάθε Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίος,
το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο
κάθε Ανώτ οτητ; Εκκλησια-
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
οι αρμοδιότητες
αυτού ασκούνται από την Προσωρινή
Διοικούσα
Επιτροπή,
σύμφωνο με το άρθρο 28 παρ. 5
του ν. 3432/2006.
Η αηόφσση αυτή να δημοσιωθεί
στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου

2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΜΑΡΙΕΠ Α ΓιΑΝΝΑΚΟΥ
Αριθμ. 12809
(5)
Κήρυξη υποχρεωτικής
της από 20.62006 ΣΣΕ που αφορά
τους όρους ομοιβήο και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων
στο εργοστάσια
Μαρμαροψηφίδων,
Μαρμαρόσκονης,
Γύψου, Στόκου, Καολίνης κλπ. όλης της
χώρας.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο γφγπογΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εχονταο
υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ2 του άρθρου 11του ν. 1876/1990
(ΦΕΚ 27/Α/1990).
2. Την υπ αριθ. 80030/19.42006
(ΦΕΚ 510/8/19.42006)
Κοινή Απόφαση
του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού
Απασχόλησης
KCΙΙ Κοινωνικής
Προστασίας
-Ανάθεση
αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό
Απασχόλησης
και Κοινωνικήο Προστασίας.
3. Τη γνώμη που εξέφρασε
το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας
κατά τη συνεδρίαση
του της 14ης Σεmεμβρίου 2006.
4. Τα στοιχεία
του φοκελλου α πό τα οπο ία προκύτπει
ότι συντρέχουν
οι αριθμητικές
προϋποθέσεις
για την
κήρυξη υποχρεωτικής
της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι
οι δευομεψόμενοι
εργοδότες
απασχολούν
το 51% των
εργαζομένων
του κλάδου, αποφασίζουμε:
1) Κηρύσσουμε
υποχρεωτική
τη" από 20,6.2006 ΣΣΕ
που αφορά τους ορουτ; αμοιβής και συνθηκών εργασίας
των εργαζομένων
στα εργοστάσια
Μαρμαροψηφίδων,
Μaρμορόσκονης,
Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λτι όλης
της χώρας για όλοι«; τους εργοδότες
και εργαζομένους
του κλάδου που οφορά αυτή,
2) Η ισχύς της cπόφασης
αυη)ς αρχίζει από 11.7.2006.
3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάροο του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση
αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
l<υβερvι1σεως.
Αθήνα, 28 Σεmι;μβρίου
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ο ΥΦΥΠΟΎ?ΓΟΙ
ΓΕΡΑΙΙΜΟΙ
ΓιΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
ΑριΟμ, γ3α!Γ.Π.87012
(6)
Σύσταση Περιφερι.:ιακών
Ιατρείων σε Δημοτικά Διομερίσματα (Δ.Δ) ..•.ων Νομών Ιωαννίνων, 'Αρτστ, και Πρεβέζης.
ΟΙ γπογΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ γΓΕIΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας
υπόψη
1.Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15του ν. 139717.10.1963
..[Ονικό Σύστημα γγείας~(ΦEK143/A), όπως επανήλθαν σε
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ισχύ με τις διατάξεις του όρ θρυυ 1 του v. 2194/16.3.1994
(ΦΕΚ 34/Α).
2. Τις διατάξεις "του ν. 2194/16.3.1994 .Αποκατάσταση
του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ 34/Α).
3. Τις διατάξεις του v. 3329/4.42005
-Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ 81/Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Ία κυβερνητικό
όργανα, που
κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98Α') και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφαση αυτής προκαλείται
δαπάνη Lψoυς πέντε χιλιάδων
περίπου ευρώ (5.000 ευρώ) ετησίως για τα λειτουργικά
έξοδο εκάστου Περιφερειακού
ίοτρείου καθώς και εφόπαξ δαπάνη ύψους είκοσι επτό χιλιάδων ευρώ (27.000
ευρώ) περίπου από την προμήθεια
του απαραίτητου
εξοπλισμού
του συνόλου των Π.Ι, η οποία θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό
του οικείου Νοσοκομείου.
Δεν θα απαιτηθεί δαπάνη για την κατασκευές
κτιρίων
μετά το υπ' αριθμ Δ1/6780113.72006 έγγραφο της ΔΥΠΕ
Ηπείρου σύμφωνα με το οποίο θα τιοροχωρηθεί
από
τους οικείου; ΟΤΑ κτιριακή υποδομή που πληροί τα
βασικά κριτήρια καταλ/ηλότητας.
5. Τις διατάξεις
του Π.δ. 95/2000 -οργανιομόο του
Υηοψρνείου γγείας και Πρόνοισο- (ΦΕΚ 76/Α).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 55/1996 -Περιορισμός σvναρμoδιoτήτων
κατά την έκδοση διοικητικών
πράξεων.
(ΦΕΚ 48/Α).
7. Την υπ σριθμ 37930/ΔIΟΕ 1264/2005 Απόφαση του
Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικόνομίος και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυαοοργων
Οικονομίσο και Οικονομικών> (ΦΕΚ 143218), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ' αριθμ. 5733/ ΔΙΟΕ 179(13.2.2006
(ΦΕΚ 204/8) όμοια απόφαση.
8. Την υπ' αριθμ. 4/24.2.2Ο05 απόφαση
τ~υ Δ.Σ της
Δ ΥΠΕ Ηπείρου, αποφασίζουμε:
.
Άρθρο 1
Σύσταση
Την σάστσοη, από άποψη σκοπιμότητας.
Περιφερειοκοϋ Ιατρείου (Π.Ι.)στην κοινότητα Δίοτροτου του Νομού
IwawCvwv.
Τ ο Περιφερειακό
αυτό Ιατρείο θα υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ορμοδιότηταο
της ΔΥΤΊΕ Ηπείρου και περιοχή
ευθύνης του ορίζεται η κοινότητα
Δίστρατου.
Άρθρο 2
I'Jmooη
από άποψη σκοπιμότητας,
Περιφερεια(Π.Ι.) στο Δ.Δ. Περάματος
τον Δήμου Γιεlωαννίνων.

Την σύστοση,

κ ού Ιατρείου
ράματος

Το Περιφερειακό
αυτό Ιατρείο θα ψπάγετα. στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων αρμοδιότητας
της Δ γΠΕ Ηπείρου και περιοχή
ευθύνης του ορίζονται το Δ.Δ. της έδρας του καθώς
κοι τα Δημοτικά Διαμερίσματα
Αμφιθέας, Κρονούλας,
Λιγκιάδων. Κρύας, Κρυόβρύσης,
Μάζιας, Περίβλεmου,
ΣπόΟοι και της Κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων.
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