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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΟ/Ο/28/2/Φ.1332 (1)
Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία 

με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία» 
που αφορούν στη διαχείριση δημόσιων έργων με 
συμβάσεις παραχώρησης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παράγραφοι 6, 7 και 8 του ν. 2229/1994 

(Α΄ 138), όπως ισχύουν μετά την προσθήκη ενός εδαφίου 
στην παράγραφο 6 με το άρθρο τέταρτο παράγραφος 5 
του ν. 2372/1996, (Α΄29), δύο εδαφίων στην παράγραφο 7 
με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ν. 3212/2003 (Α 308), 
και ενός εδαφίου στην παράγραφο 8 με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 του ν. 2576/1998 (Α΄25).

2. Το άρθρο 17 παράγραφος 2 του ν. 3212/2003 
(Α΄308).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005. (Α΄98).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 74) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «εξαίρεση Διοικητικών 
Πράξεων ή Εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο−
γραφών». 

5. Το γεγονός, ότι από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γεν.
Γραμμ. Δημ.΄ Εργων, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι διαδι−
κασίες για τη δημοπράτηση και ανάθεση της κατασκευ−
ής των δύο βασικών οδικών αξόνων της Πελοποννήσου, 
και της «Ιόνιας Οδού», με την κύρωση των οικείων συμ−
βάσεων με τους ν. 3555/2007 (Α΄81), 3559/2007 (Α΄102) 
και 3621/2007 (Α΄279) και επίκειται η δημοπράτηση των 
απομενόντων «Νέων Οδικών Αστικών ΄Εργων Αττικής» 
με συνέπεια να καθίσταται προβληματική η δυνατότη−
τα αποτελεσματικής διαχείρισης και των άλλων τριών 
μεγάλων οδικών έργων που πρόσφατα ανατέθηκαν, με 
τη διαδικασία της παραχώρησης.

6. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/02/69/Φν. 380/10.11.1994 (Β΄846) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι−
κονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (όπως 
ισχύει) με θέμα «΄Ιδρυση Εταιρείας ́ Εργων Υποδομής με 
την επωνυμία Εγνατία Οδός, Ανώνυμη Εταιρεία». 

7. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/59/Φν. 393/10.7.1996 (Β΄611) 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Κανονισμός 
ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ Oδός ΑΕ».

8. Τον επιτυχή τρόπο με τον οποίο η «Εγνατία Οδός, 
Ανώνυμη Εταιρεία» αντιμετώπισε τα προβλήματα που 
αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, 
οργάνωση, εξοπλισμό, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλε−
ψη, παρακολούθηση και γενικότερα στη διαχείριση της 
«Εγνατίας Οδού», της οποίας ολοκληρώνεται το μεί−
ζον μέρος της κατασκευής, και κατά συνέπεια, μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση και άλλων 
σημαντικών έργων, χωρίς αύξηση του στελεχικού της 
δυναμικού.

9. Το γεγονός, ότι όλα τα πρόσφατα δημοπρατηθέντα 
και ανατεθέντα έργα με τη διαδικασία της παραχώρησης 
διέπονται από ομοίου περιεχομένου, στα σημαντικότερα 
θέματα, διατάξεις και ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η 
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αντιμετώπισή τους ως προς αυτά από το ίδιο όργανο για 
την ενιαία και αποτελεσματική διαχείρισή τους.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έργα στα οποία αφορά η παρούσα απόφαση.

Εκχωρούμε και μεταβιβάζουμε στην Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Α.Ε.», εφεξής Εταιρεία, χωρίς 
αντάλλαγμα, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δη−
μοσίου που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επέκταση, 
οργάνωση, εξοπλισμό, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλε−
ψη, παρακολούθηση, λειτουργία και συντήρηση των πιο 
κάτω έργων, που δημοπρατήθηκαν και ανατέθηκαν με 
τη διαδικασία της παραχώρησης, με την επιφύλαξη της 
ισχύος, όσων ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

α) Σύμβαση παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, 
χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλ−
λευσης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3535/2007 (Α΄41).

β) Σύμβαση παραχώρησης του έργου που αφορά, 
στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, 
συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου 
Κεντρικής Ελλάδας (Ε΄65) που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3597/2007 (Α΄168) και 

γ) Σύμβαση παραχώρησης του έργου, μελέτης, κατα−
σκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και 
εκμετάλλευσης του τμήματος Ράχες Μαλιακού − Κλειδί 
Ημαθίας, του αυτοκινητοδρόμου, Πάτρα − Αθήνα − Θεσ−
σαλονίκη − Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3605/2007 (Α΄190).

΄Αρθρο 2
Εκχωρούμενες αρμοδιότητες.

Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται οι πιο κάτω αρμο−
διότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης 
Αρχής:

1. Ο έλεγχος μελετών ως προς την τήρηση συμβατι−
κών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών, 
χώρων εκτέλεσης έργου). Έγκαιρη ενημέρωση του αρ−
μόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατά−
ξεις της εταιρείας σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα 
συμβατικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. 

Η τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σε 
όλες τις φάσεις του έργου.

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής. 
Ο έγκαιρος εντοπισμός θεμάτων που οδηγούν σε 

διαφορές, όπως αθέτηση υποχρεώσεων Δημοσίου, ή 
της εταιρείας, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει 
αναλάβει το Δημόσιο ή η Εταιρεία και ειδικότερα:

− Συντονισμός ως προς τις μετατοπίσεις δικτύων Ορ−
γανισμών Κοινής Ωφέλειας σε σχέση με το χρονοδιά−
γραμμα έργου.

− Άδειες.
− Αποτελέσματα ή και καθυστέρηση αρχαιολογικών 

ερευνών.
− Ανωτέρα βία (συνθήκες, διάρκεια, επιπτώσεις οικο−

νομικές ή και τεχνικές).
− Παράδοση του χώρου εκτέλεσης έργου κατά τις 

επιταγές της σύμβασης παραχώρησης (συντέλεση 
απαλλοτριώσεων κ.λπ.). 

− Ενέργειες για επίταξη ή παράδοση χώρων από τους 
ιδιοκτήτες στην περίπτωση συντελεσμένης απαλλο−
τρίωσης. 

2. Ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης ερ−
γασιών (Β.Π.Ε.) από τον ανεξάρτητο μηχανικό με έλεγχο 
των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών και 
ερευνών για επιβεβαίωση τους αρτιότητας του έργου 
πριν από την έναρξη λειτουργίας του (Τοπικά Έργα και 
Έργα Παραχώρησης).

Ενέργειες που απαιτούνται για τη διαθεσιμότητα χώ−
ρου όσον αφορά:

α. Τα Υφιστάμενα Τμήματα
β. Τα Τμήματα σε κατασκευή από το Δημόσιο
 − Μέριμνα έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης εργασιών 

(Β.Π.Ε.).
 − Προετοιμασία παράδοσης − παραλαβής με τις αρ−

μόδιες υπηρεσίες και σύνταξη πρωτοκόλλου. 
γ. Τα Νέα Τμήματα
 − Επίταξη ακινήτων στην περίπτωση μη συντέλεσης 

της απαλλοτρίωσης.
 − Διαδικασία παράδοσης των ακινήτων από τους 

ιδιοκτήτες. 
3. Η καταγραφή δικτύων που χρειάζονται μετατόπιση 

από τους ΟΚΩ και η παρακολούθηση ενεργειών σε σχέ−
ση με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.

• Η διαβίβαση, υποβολή στοιχείων σε αρχαιολογικές 
υπηρεσίες, ο εντοπισμός θέσεων για αρχαιολογικές το−
μές, η άμεση ενεργοποίηση των αρχαιολογικών υπηρε−
σιών, η έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων που απαιτούν 
γνωμοδοτήσεις, αλλαγή σχεδιασμού και τυχόν συμπλη−
ρωματικές εργασίες.

• Ο εντοπισμός και η καταγραφή των αδειών που 
απαιτούνται σε κάθε σύμβαση και η παρακολούθηση 
υποβληθέντων φακέλων. 

• Η παραλαβή μελετών και ο έλεγχος επιβεβαίωσης 
τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων στις υποβληθείσες 
μελέτες και στο πιστοποιητικό έγκρισης του ανεξάρ−
τητου μηχανικού (εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, 
προδιαγραφές − τεχνικές απαιτήσεις, όρια εκτέλεσης 
έργου).

4. Η παρακολούθηση κατασκευών μέσω των μηνιαίων 
αναφορών − εκθέσεων προόδου ως προς:

 − την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκρι−
μένες μελέτες, 

 − την τήρηση των συμβατικών απαιτήσεων ως προς 
τις προδιαγραφές και τον τρόπο κατασκευής, 

 − τον ποιοτικό έλεγχο, 
 − την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής 

εργαζομένων και χρηστών, 
 − την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων,
 − την εξασφάλιση οδικής ασφάλειας σε όλες τις δι−

αδικασίες μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντή−
ρησης,

 − την ανταπόκριση στην περίπτωση παραπόνων ή 
και δικαστικών διεκδικήσεων χρηστών ή εργαζομένων 
κ.λπ. και τον έγκαιρο εντοπισμό εμποδίων που απαιτούν 
επίλυση.

5. Η ανάθεση μελετών ή και κατασκευής έργων που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δη−
μοσίου ή της Εταιρείας. 

6. Παραλαβή εγχειριδίων λειτουργίας, επιθεώρησης 
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και συντήρησης που υποβάλλονται μετά την έγκριση 
από τον ανεξάρτητο μηχανικό, καθώς και η έγκαιρη 
εισήγηση αρμοδίως σε περίπτωση μη τήρησης συμβα−
τικών απαιτήσεων.

• Παρακολούθηση εφαρμογής εγχειριδίων λειτουργί−
ας, επιθεώρησης και συντήρησης και περιοδικός έλεγ−
χος.

• Αναφορές στην περίπτωση ατυχημάτων.
• Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις περι−

πτώσεις κατασκευών, συντήρησης, των δυσμενών και−
ρικών συνθηκών ή άλλων αναγκαίων συνθηκών.

• Αποτελέσματα επιθεώρησης − συντήρησης.
• Αναφορές ως προς την τήρηση των περιβαλλοντι−

κών απαιτήσεων.
7. Έσοδα και κυκλοφοριακοί φόρτοι στους σταθμούς 

διοδίων.
• Επίβλεψη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων 

(στη λειτουργία και συντήρηση) και ειδικότερα θεμάτων 
που ο κίνδυνος έχει διατηρηθεί από το Δημόσιο.

• Συγκέντρωση στοιχείων από ατυχήματα, διενέργεια 
ελέγχου της αιτίας.

• Ανταπόκριση σε παράπονα χρηστών και τρίτων. 
• Συγκέντρωση κυκλοφοριακών στοιχείων και εσόδων 

από σταθμούς διοδίων και έλεγχος.
• Εισήγηση για ανάθεση μελετών ή και κατασκευής 

έργων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δημοσίου 
ή της Εταιρείας.

• Εκτέλεση πληρωμών.
• Χειρισμός διοικητικών και οικονομικών θεμάτων.
8. Για την άσκηση των προαναφερομένων αρμοδιοτή−

των αυτών είναι δυνατή η σύσταση κλιμακίων επιτόπου 
των έργων.

9. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες ασκούνται από τα όρ−
γανα της Εταιρείας που ορίζονται με αποφάσεις του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 
της υπ’ αριθμ. Δ17α/10/59/ΦΝ. 393/1996 (Β΄611) απόφα−
σης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή με οποιοδήποτε άλλο 
νόμιμο τρόπο.

΄Αρθρο 3

Αρμοδιότητες για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη 
γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων 
με συμβάσεις παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας 
Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε.

1. Θέματα μελέτης – κατασκευής
• Ασφαλιστήρια συμβόλαια (έλεγχος, συναίνεση).
•  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης μελετών − κατασκευών 

κ.λπ. (κατάθεση και συναίνεση).
• Διαχείριση − επίλυση διαφορών (τεχνική πραγματο−

γνωμοσύνη, διαιτησία).
• Διαχείριση των θεμάτων που οδηγούν σε διαφο−

ρές, αθέτηση υποχρεώσεων Δημοσίου, καθυστερήσεις 
από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο (ΟΚΩ, 
άδειες, αποτελέσματα ή και καθυστέρηση αρχαιολο−
γικών ερευνών, ανωτέρω βία, παράδοσης του χώρου 
εκτέλεσης έργου, ενεργειών για επίταξη ή παράδοση 
χώρων από ιδιοκτήτες στην περίπτωση συντελεσμένης 
απαλλοτρίωσης).

• Συμπληρωματικές Εργασίες (αιτίες που οδηγούν σε 
συμπληρωματικές εργασίες).

• Τροποποίηση συμβατικών υποχρεώσεων.

• Θέματα που προκύπτουν από τα στοιχεία στα υφι−
στάμενα Τμήματα του έργου παραχώρησης, στα οποία 
το Δημόσιο έχει διατηρήσει την ευθύνη.

• Συναίνεση για την ανάθεση μελετών και κατασκευ−
ής.

2. Θέματα λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρη−
σης: 

• Διαχείριση επεξεργασμένων περιοδικών αναφορών 
ατυχημάτων, απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
κ.λπ. 

• Έλεγχος κατάστασης τοπικών οδών (εκτός του 
έργου παραχώρησης) που δημιουργούν υποχρεώσεις 
στο Δημόσιο, συνεννόηση με υπηρεσίες που έχουν την 
ευθύνη συντήρησης αυτών.

• Έλεγχος κατάστασης έργων στα οποία το Δημόσιο 
έχει διατηρήσει την ευθύνη της επάρκειας και αποτε−
λούν στοιχεία του έργου παραχώρησης.

3. Μέχρι τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας 
της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων με συμ−
βάσεις παραχώρησης οι αρμοδιότητες που προβλέ−
πονται στο άρθρο αυτό, ασκούνται από τον Υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

΄Αρθρο 4
Ισχύουσες διατάξεις

Η διοίκηση των συμβάσεων στις οποίες αφορά η 
παρούσα απόφαση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη κάθε έργου, τον κυρωτικό κάθε 
σύμβασης νόμο, τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τον 
κανονισμό ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και κατα−
σκευής έργων και των λοιπών συναφών ρυθμίσεων της 
Εταιρείας, το Κοινοτικό δίκαιο, όπου αυτό έχει εφαρμο−
γή και συμπληρωματικά από τη νομοθεσία που αφορά 
στην εκπόνηση μελετών, την κατασκευή, συντήρηση 
και λειτουργία δημόσιων έργων και το Εθνικό δίκαιο 
γενικότερα.

΄Αρθρο 5
΄Εναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη 
ισχύος της απόφασης αυτής η Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Α.Π. υπο−
χρεούται να παραδώσει τους υπηρεσιακούς φακέ−
λους και γενικώς όλα τα στοιχεία που κατέχει για 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας έργα 
στην Εταιρεία και να της παράσχει κάθε σχετική 
πληροφορία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η Εταιρεία 
υποχρεούται να αναμορφώσει το οργανωτικό της 
σχήμα, όπου κρίνεται αναγκαίο, για να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η εκχώρηση των 
προαναφερθέντων έργων.

΄Αρθρο 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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Αριθμ. οικ. 15162 (2)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που 

υπηρετούν στη Διεύθυνση Οικονομικού (Γραφείο 
Υπολόγων−Διαχειριστών), για το χρονικό διάστημα 
από 1.3.2008 έως 31.12.2008».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985, 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 
Α΄) και έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 90 του π.δ.63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ & Ο. ΤΑ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
297/Α/23.12.2003).

3. Τις υπάρχουσες πιστώσεις σε βάρος του Τακτι−
κού Προϋπολογισμού έτους 2008 του ειδικού φορέα 
31−110 (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ΚΑΕ 511 (εγγεγραμμένη πίστωση 
238.000,00 Ευρώ).

4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Οικονομικού και συγκε−
κριμένα στο Γραφείο Υπολόγων−Διαχειριστών (σχετικό 
το υπ’ αριθ. 1/27.3.2008 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ως 
άνω Διεύθυνσης), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μονίμων 
υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Οικονομικού, 
Γραφείο Υπολόγων−Διαχειριστών για την αντιμετώπι−
ση επειγουσών ελέγχων και πληρωμών έργων του Γ΄ 
Κ.Π.Σ., κατά το έτος 2008 (από 1.3.2008 έως 31.12.2008), 
ως κατωτέρω:

Υπερωριακή εργασία: 6 υπάλληλοι, 3.600 ώρες − δα−
πάνη 22.000,00 ευρώ περίπου.

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν θα υπερβαί−
νουν τις 60 το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, 
22.000,00 Ευρώ περίπου σε βάρος του τακτικού προϋ−
πολογισμού για το έτος 2008, η οποία θα βαρύνει τον 
φορέα 31−110 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΚΑΕ 0511), εγγεγραμμένη 
πίστωση 238.000,00 Ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ. 50652 (3)

    Παράταση χρόνου ισχύος Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2955/2001 «Προμήθειες 

Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α΄/2.11.2001).

2. Το άρθρο 13 του ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Κατα−
ναλωτή – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 259/Α/23.12.2004).

3. 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). 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α).

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙ0Ε 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & 
Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ/19/4889/24.3.2004 (ΦΕΚ 528/
Β/26.3.2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί Ανάθε−
σης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης», 
όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ 73754/24.7.2002 Κοινή Υπουρ−
γική Απόφαση (ΦΕΚ 984/Β/31.7.2002) καθορισμός ανω−
τάτων τιμών υλικών οστεοσύνθεσης, γναθοπροσωπικής 
χειρουργικής, βηματοδοτών−απινιδωτών και καρδιοχει−
ρουργικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ 
38611/12.4.2005 (ΦΕΚ 518/Β/19.4.2005). 

9. Την υπ’ αριθμ. 8130/30.12.2003 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 1952/Β/30.12.2003) για τον καθορισμό 
ανωτάτων τιμών προμήθειας χωρίς διαγωνισμό Φίλτρων 
Αιμοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού μετά των απαραίτη−
των αρτηριοφλεβικών γραμμών, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 38609/12.4.2005 (ΦΕΚ 
518/Β/19.4.2005), και η οποία συμπληρώθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. ΔΥ6α/ 60677/22.5.2006 (ΦΕΚ 697/Β/7.6.2006) και 
ΔΥ6α/ 107805/ 8.9.2006 (ΦΕΚ 1395/14.9.2006). 

10. Την υπ’ αριθμ. 5163/9.8.2005 (ΦΕΚ 1126/10.8.2005) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού ανωτάτων τιμών 
για συστήματα περιτοναϊκής κάθαρσης.

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/19745/6.2.2007 (ΦΕΚ249//
Β/27.2.2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση για παράταση 
χρόνου ισχύος υπουργικών αποφάσεων.

12. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 57980/3.6.2005 Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Συγκρότηση Επιτροπής 
για την εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
νέων φίλτρων αιμοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού μετά 
των απαραίτητων αρτηριοφλεβικών γραμμών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 82866/3.8.2005 
απόφαση Παράτασης θητείας της Επιτροπής.

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ 111487/31.8.2007 Κοινή Υπουρ−
γική Απόφαση «Παράταση χρόνου ισχύος Κοινών Υπουρ−
γικών Αποφάσεων» (ΦΕΚ 1819/Β/11.9.2007).

 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού. 

15. Το γεγονός ότι είναι απόλυτη ανάγκη η έκδοση 
της παρούσης απόφασης για την παράταση ισχύος 
των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων περί καθορισμού 
ανωτάτων τιμών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
ενόψη έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του νέου 
ν.3580/2007, αποφασίζουμε:
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Παρατείνεται η ισχύς των υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/38611/ 
12.4.2005 (ΦΕΚ 518/Β/19.4.2005), 5163/9.8.2005 (ΦΕΚ 
1126/10.8.2005) καθώς και της υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ 
38609/12.4.2005 (ΦΕΚ 518/Β/19.4.2005) όπως συμπληρώ−
θηκε με τις υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ 60677/22.5.2006, (ΦΕΚ 697/
Β/7.6.2006), ΔΥ6α/ 107805/ 8.9.2006 (ΦΕΚ 1395/14.9.2006) 
και ΔΥ6α/ 111487/31.8.2007 (ΦΕΚ 1819/Β/11.9.2007) Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων από 1.1.2008 μέχρι 30.6.2008. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προαναφερόμενες απο−
φάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα έχει αναδρομική ισχύ, όπως ορί−
ζεται ανωτέρω.

  Αθήνα, 10 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Ν. ΛΕΓΚΑΣ Γ. ΒΛΑΧΟΣ

 ΥΓΕΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. Μ3615.3/02/08 (4)
    Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Σπουδών 

Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π−Μ) των Ακα−
δημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998 «Οργά−

νωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης, μισθο−
λογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204).

β) Του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α΄ 204) 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 16 του 
ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α΄ 153) και με τις παρ. 1 και 2 του άρ−
θρου 9 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ Α΄ 64).

γ) Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 
Α΄ 231).

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

ε) Της υπ’ αριθμ. Μ 3615.1/01/07/9.7.2007 Υπουργικής 
Απόφασης «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/
Π−Μ» (ΦΕΚ 1224 Β΄/17.7.2007).

στ) Της υπ’ αριθμ. Μ 3615.1/09/07/8.10.2007 Υπουργικής 
Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α΄ «Επαναφοίτηση Διετών ή 
Τριετών Σπουδαστών».

ζ) Της υπ’ αριθμ. Μ 3615.1/10/07/5.11.2007 Υπουργικής 
Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α΄ «Επαναφοίτηση Διετών ή 
Τριετών Σπουδαστών».

2. Την υπ’ αριθμ. Μ 3615.3/03/00/27.10.2000 κοινή 
υπουργική απόφαση ΥΠΕΠΘ−ΥΕΝ «Έγκριση Κανονισμού 
Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π−Μ) των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν)» (ΦΕΚ 1393 
Β΄/14.11.2000), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Μ 
3615.3/02/02/29.5.2002 (ΦΕΚ 732 Β΄/13.6.2002) όμοια κοινή 
υπουργική απόφαση.

3. Την υπ’ αριθμ. 3615.3/86/07 και με ΩΠ 261035/09.07 
Δ/γή ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α΄.

4. Την υπ’ αριθμ. 3615.3/71/2007 και με ΩΠ 311048/05−07 
Δ/γή ΥΕΝ/ΔΕΚΝ Α΄ με θέμα «Διατύπωση απόψεων επί 
ισχυόντων κανονισμών».

5. Τις απόψεις των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(Α.Ε.Ν.).

6. Την υπ’ αριθμ. 01/12.2.2008 θετική γνώμη του Συμ−
βουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.), σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α΄ 204).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 Κοινή Απόφαση 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ και ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1944 Β΄/1.10.2007).

8. 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 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την Τροποποίηση – Συμπλήρωση της εις το προοίμιο 
της παρούσης (2) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφα−
σης ΥΠΕΠΘ−ΥΕΝ ως ακολούθως:

α. Το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«2. Για την προμήθεια των βιβλίων της προηγούμε−
νης παραγράφου, υποβάλλεται στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α΄ 
τεκμηριωμένη πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 
της Σχολής μετά από εισήγηση του/των διδάσκοντος/
διδασκόντων το οικείο μάθημα.

Σε περίπτωση που η πρόταση αυτή περιλαμβάνει 
αντικατάσταση ήδη εγκεκριμέ−νου βιβλίου ή βιβλίο για 
μάθημα για το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο εγκεκρι−
μένο, τότε στην πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
οπωσδήποτε και τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Πλήρης τίτλος του προτεινομένου βιβλίου.
β. Συγγραφέας ή Συγγραφείς.
γ. Εκδότης και έτος έκδοσης.
δ. Διεθνής αριθμός του προτεινομένου βιβλίου (ISBN).
ε. Αριθμός σελίδων του προτεινομένου βιβλίου.
στ. Ενδεικτική τιμή προμήθειάς του.
Το ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α΄ αποφασίζει για τα εκπαιδευ−

τικά κείμενα που θα εγκριθούν, λαμβάνοντας υπόψη 
την σειρά προτίμησης των εκπαιδευτικών κειμένων της 
προηγούμενης παραγράφου, τις τεκμηριωμένες προτά−
σεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Σχολών, καθώς 
επίσης και το κόστος προμήθειας των προτεινομένων 
βιβλίων του ελεύθερου εμπορίου.

Προτάσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Σχο−
λών που είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένες ή που το κό−
στος προμήθειας προτεινομένων βιβλίων του ελεύθερου 
εμπορίου είναι πολύ υψηλό, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι προτάσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των 
Σχολών πρέπει να υποβάλλονται στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ 
Α΄ μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε διδακτικού έτους με 
κα−τεπείγουσα αναφορά.»

β. Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 προστίθεται 
εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε κάθε οριζόμενο θέμα θα πρέπει να καθορίζεται 
και η βαθμολογική αξία αυτού.»

γ. Οι λέξεις «σε τρία (3)» της περίπτωσης (α) της πα−



8276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ραγράφου 2 του άρθρου 19, αντικαθίστανται από τις 
λέξεις «σε πέντε (5)».

δ. Οι λέξεις «σε τέσσερα (4)» της παραγράφου 3 του 
άρθρου 19, αντικαθίστανται από τις λέξεις «σε έξι (6)».

ε. Οι λέξεις «σε πέντε (5)» της παραγράφου 4 του 
άρθρου 19, αντικαθίστανται από τις λέξεις «σε έξι (6)».

στ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 όπως 
προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. Μ. 3615.3/02/02/29.5.2002 
κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΠΘ/ΥΕΝ «Συμπλήρω−
ση του Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και 
Μηχανικών (Π−Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (ΦΕΚ 732 Β΄/13.6.2002), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

 «Σπουδαστές Β΄, Γ΄ εξαμήνου που έχουν υποχρέωση 
να επαναλάβουν την φοίτησή τους στο Β΄ και Γ΄ εξά−
μηνο λόγω μαθημάτων και μετά την εξεταστική περί−
οδο Φεβρουαρίου οφείλουν συνολικά μέχρι πέντε (5) 
μαθήματα Α΄, Β΄, Γ΄ εξαμήνων, δικαιούνται εκτέλεσης 
Β΄ εκπαιδευτικού ταξιδιού και απαλλάσσονται της υπο−
χρέωσης παρακολούθησης των μαθημάτων Γ΄ εξαμήνου 
που οφείλουν, εφόσον αυτά είναι μέχρι τρία (3).

Στην περίπτωση αυτή ως βαθμός των τριών (3) αυτών 
μαθημάτων του Γ΄ εξαμήνου λαμβάνεται ο βαθμός της 
τελικής γραπτής εξέτασης.»

ζ. Οι λέξεις «μέχρι τέσσερα (4)» της παραγράφου 5 
του άρθρου 19, αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι 
πέντε (5)».

η. Το περιεχόμενο της παρ. 9 του άρθρου 19 αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:

 «9. Τελειόφοιτος σπουδαστής μπορεί να προσέλθει 
στις εξεταστικές περιόδους των τεσσάρων (4) επόμενων 
ακαδημαϊκών ετών μετά το ακαδημαϊκό έτος φοίτησής 
του στο ΣΤ΄ εξάμηνο και σε όσα μαθήματα υστέρησε.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο σπουδαστής έχει δικαίω−
μα: (α) να παρουσιάσει / υποστηρίξει την πτυχιακή του 
εργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
7 του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού και (β) να 
πραγματοποιήσει συμπληρωματικά θαλάσσιο εκπαιδευ−
τικό ταξίδι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 
(β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του πα−
ρόντος Κανονισμού, προκειμένου να συμπληρώσει την 
απαιτούμενη δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία κατευ−
θυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης.

Σπουδαστής που δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
ως ανωτέρω, διαγράφεται οριστικά από τη δύναμη της 
Σχολής του.»

θ. Το περιεχόμενο της παρ. 11 του άρθρου 19 αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:

 «11. Σπουδαστής που δεν εκτέλεσε επιτυχώς το πρώτο 
ή δεύτερο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, υποχρεούται 
στην επανεκτέλεσή του μέσα στα όρια που καθορίζο−
νται από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος 
Κανονισμού.»

ι. Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 20 αντι−
καθίστανται ως ακολούθως:

«ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
1. Το μάθημα των Ναυτικών Αγγλικών διδάσκεται 

από το Α΄ διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2007−2008 και μετέπειτα σταδιακά στα λοιπά εξάμηνα, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Μ 3615.1/01/07/9.7.2007 Υπουρ−
γική απόφαση «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα 
ΑΕΝ/Π−Μ» (ΦΕΚ 1224 Β΄/17.7.2007) και την υπ’ αριθμ. Μ 
3615.1/09/07/8.10.2007 Υπουργική απόφαση ΥΕΝΑΝΠ/

ΔΕΚΝ Α΄ «Επαναφοίτηση Διετών ή Τριετών Σπουδα−
στών».

 2. Ως καταληκτικό επίπεδο γνώσεων ορίζεται για τις 
ΑΕΝ Πλοιάρχων το Μέσο ΙΙΙ (Upper−Intermediate) και για 
τις ΑΕΝ Μηχανικών το Μέσο ΙΙ (Intermediate).

 3. Η διδακτέα ύλη κάθε εξαμήνου καθορίζεται στα 
ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα τα οποία κατα−
νέμουν τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας.

 4. Σε κάθε τμήμα διδασκαλίας του μαθήματος των 
Ναυτικών Αγγλικών ή των Αγγλικών, ο αριθμός των 
σπουδαστών δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των 
είκοσι (20). Υπέρβαση του ανωτέρου ορίου επιτρέπεται 
έως και πέντε (5) σπουδαστές.»

ια. Το περιεχόμενο του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

 «1. (α) Κατά τη διάρκεια της 1ης θαλάσσιας εκπαιδευ−
τικής περιόδου ο σπουδαστής υποχρεούται να πραγ−
ματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 5−6 μηνών 
και κατά τη διάρκεια της 2ης θαλάσσιας εκπαιδευτικής 
περιόδου εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 6−7 μηνών με 
την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια και των δύο 
εκπαιδευτικών ταξιδιών δεν θα είναι μικρότερη των δώ−
δεκα (12) μηνών.

 (β) Σπουδαστής που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολο−
κλήρωσε το ανωτέρω καθοριζόμενο θαλάσσιο εκπαι−
δευτικό ταξίδι κατά την Α΄ ή Β΄ θαλάσσια εκπαιδευτική 
περίοδο, δύναται να εγγραφεί στο Β΄ ή Δ΄ εξάμηνο 
αντίστοιχα, εφόσον το εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγ−
ματοποίησε υπολείπεται του κατωτάτου επιτρεπόμενου 
ορίου του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού ή του συνό−
λου των κατωτάτων επιτρεπομένων ορίων του πρώτου 
και δεύτερου εκπαιδευτικού ταξιδιού αντίστοιχα κατά 
ποσοστό ανά−λογο του ορίου (15%) απουσιών της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού (θα 
πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι / 
εκπαιδευτικά ταξίδια διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων 
(4) μηνών – επτά (7) ημερών και εννέα (9) μηνών – δέκα 
(10) ημερών αντίστοιχα), με την προϋπόθεση ότι πριν 
από την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής και μέσα 
στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 9 του άρ−
θρου 19 του παρόντος Κανονισμού θα συμπληρώσει το 
προβλεπόμενο συνολικό θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι 
των δώδεκα (12) μηνών.

(γ) Σε περίπτωση που τα πραγματοποιηθέντα Α΄ και 
(Α΄+ Β΄) θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια είχαν διάρκεια 
μικρότερη των ορίων της ανωτέρω περίπτωσης (β), είναι 
δυνατή με Απόφαση του ΥΕΝΑΝΠ η κατ’ εξαίρεση εγ−
γραφή του σπουδαστή στο Β΄ ή Δ΄ εξάμηνο αντίστοιχα 
με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το πραγματοποιηθέν Α΄ θαλάσσιο εκπαιδευτικό τα−
ξίδι να είχε διάρκεια του−λάχιστον τριών (3) μηνών ή τα 
πραγματοποιηθέντα Α΄ και Β΄ θαλάσσια εκπαιδευτικά 
ταξίδια να είχαν συνολική διάρκεια τουλάχιστον οκτώ 
(8) μηνών και να αξιολογήθηκαν ως επιτυχή από την 
αρμόδια διμελή επιτροπή αξιολόγησης.

2. Αποδεδειγμένα να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση 
εγγραφή.

3. Η γνώμη του Συμβουλίου της ΑΕΝ να είναι θετική 
και

4. Πριν την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής και 
μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 9 
του άρθρου 19 του παρόντος Κανονισμού, ο σπουδαστής 
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θα συμπληρώσει το προβλεπόμενο συνολικό θαλάσσιο 
εκπαιδευτικό ταξίδι των δώδεκα (12) μηνών.

 2. Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού ταξιδιού ο 
σπουδαστής συμπληρώνει:

α. Ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης επί πλοίου εκ−
παίδευσης και

β. Ημερολόγιο απασχόλησης.
 3. Ο υπεύθυνος Αξιωματικός γέφυρας ή μηχανής του 

πλοίου, που είχε αναλάβει την εκπαίδευση του σπουδα−
στή, συντάσσει σχετική έκθεση της εν γένει επίδοσής 
του θεωρημένη από τον πλοίαρχο, την οποία παραδίδει 
στον σπουδαστή εντός σφραγισμένου φακέλλου για να 
την προσκομίσει στη Σχολή του.

 4. Ο σπουδαστής που περάτωσε το Α΄ ή Β΄ εκπαιδευ−
τικό ταξίδι υποβάλλει στη Σχολή του αίτηση εγγραφής 
στο Β΄ ή Δ΄ εξάμηνο αντίστοιχα, επισυνάπτοντας σε αυτή 
το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης 
(Κ.Ε.Π.) πλήρως συμπληρωμένο, το ημερολόγιο απα−
σχόλησης και την έκθεση του εκπαιδευτή αξιωματικού 
του πλοίου εντός του σφραγισμένου φακέλλου, όπου 
ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από δύο καθηγητές 
ναυτικών μαθημάτων της ειδικότητάς του, υποστηρίζει 
προφορικά υπό τύπου συνέντευξης τις εργασίες που 
εκτέλεσε επί του πλοίου.

Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στη Σχολή επαρκής 
αριθμός καθηγητών ναυτικών μαθημάτων της ειδικό−
τητας του σπουδαστή, δύνανται να συμμετέχουν στην 
επιτροπή Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες 
ναυτικών μαθημάτων.

 5. Η ανωτέρω επιτροπή, μετά τη συνέντευξη με τον 
σπουδαστή και αφού λάβει υπόψη της την έκθεση του 
υπεύθυνου για την εκπαίδευση αξιωματικού γέφυρας ή 
μηχανής του πλοίου, αποφαίνεται εάν η εκτέλεση του 
ταξιδιού ήταν επιτυχής ή ανεπιτυχής συντάσσοντας 
σχετικό πρακτικό.

6. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής, καθώς επίσης και 
τα σχετικά πρακτικά, ολοκληρώνονται οπωσδήποτε 
πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. Στην 
περίπτωση της κατ’ εξαίρεση εκπρόθεσμης εγγραφής 
του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού, η επιτροπή 
συνέρχεται όποτε απαιτείται, μετά την έναρξη του Β΄ 
ή Δ΄ εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία που επέρχεται 
απόρριψη του σπουδαστή λόγω απουσιών.

7. Εάν το εκπαιδευτικό ταξίδι κριθεί ως ανεπιτυχές, ο 
σπουδαστής υποχρεούται στην επανεκτέλεσή του και 
αποκλείεται από την παρακολούθηση των μαθημάτων του 
επόμενου εξαμήνου. Η επανεκτέλεση του εκπαιδευτικού 
ταξιδιού γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την 
παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.

8. Σπουδαστής που δεν επανεκτέλεσε με επιτυχία 
μέχρι την έναρξη του επόμενου εξαμήνου το θαλάσσιο 
εκπαιδευτικό ταξίδι, διαγράφεται οριστικά από τη δύ−
ναμη της Σχολής.

Επίσης, διαγράφεται από τη δύναμη της Σχολής σπου−
δαστής ο οποίος, ενώ είχε κατοχυρώσει δικαίωμα εκτέ−
λεσης του Α΄ ή Β΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού:

α) δεν παρουσιαστεί στη Σχολή του για υποβολή αί−
τησης εγγραφής στο Β΄ ή Δ΄ εξάμηνο αντίστοιχα, εντός 
των ορίων που καθορίζονται από τις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού, κατά το τρέχον 
καθώς και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ή

β) δεν παρουσιαστεί στη Σχολή του για υποβολή αί−
τησης εγγραφής στο Β΄ ή Δ΄ εξάμηνο αντίστοιχα, εντός 
των ορίων που καθορίζονται από τις παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού κατά το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 
το θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε 
κριθεί ως ανεπιτυχές, ή

γ) εάν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το θαλάσ−
σιο εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε κριθεί 
ως ανεπιτυχές και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 
δεν παρουσιαστεί στη Σχολή του για υποβολή αίτησης 
εγγραφής στο Β΄ ή Δ΄ εξάμηνο αντίστοιχα, εντός των 
ορίων που καθορίζονται από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 
3 του παρόντος Κανονισμού.

 9. Μετά την αξιολόγηση κάθε θαλάσσιου εκπαιδευτι−
κού ταξιδιού, τα εγχειρίδια κατευθυνόμενης επί πλοίου 
εκπαίδευσης (Κ.Ε.Π.) και τα ημερολόγια απασχόλησης των 
σπουδαστών φυλάσσονται στη Γραμματεία της Σχολής 
για έξι (6) μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται.»

ιβ. Μετά το τέλος της παρ. 2 του άρθρου 28 προστί−
θενται παράγραφοι 3 και 4 ως ακολούθως:

 «3. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρ−
θρου 20 της υπ’ αριθμ. Μ 3615.3/03/00/27.10.2000 κοινή 
υπουργική απόφαση ΥΠΕΠΘ/ΥΕΝ «Έγκριση Κανονισμού 
Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π−Μ) των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν)» (ΦΕΚ 1393 
Β΄/14.11.2000) περί απαλλαγής παρακολούθησης του μα−
θήματος των Αγγλικών, για όσους σπουδαστές εντάχθη−
καν σε αυτές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007, 
παραμένουν σε ισχύ, εκτός εάν λόγω της μετέπειτα 
σπουδαστικής τους κατάστασης υποχρεωθούν σε παρα−
κολούθηση του μαθήματος των Ναυτικών Αγγλικών.

4. Τελειόφοιτος σπουδαστής, ο οποίος φοίτησε στο 
ΣΤ΄ διδακτικό εξάμηνο το ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής 
του παρόντος Κανονισμού (2000−2001) ή τα επόμενα 
ακαδημαϊκά έτη (2001−2002 ή 2002−2003 ή 2003−2004), 
μπορεί να προσέλθει στις εξεταστικές περιόδους μέχρι 
και αυτή του Φεβρουαρίου 2009 σε όσα μαθήματα υστέ−
ρησε, ή/και στην παρουσίαση/υποστήριξη της πτυχιακής 
του εργασίας. Επιπρόσθετα μπορεί να πραγματοποιή−
σει τυχόν υπόλοιπο θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού 
κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης προκειμένου 
να συμπληρώσει το προβλεπόμενο συνολικό θαλάσσιο 
εκπαιδευτικό ταξίδι των δώδεκα (12) μηνών.

Για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης αίρεται 
προσωρινά η διαγραφή του, η οποία όμως οριστικο−
ποιείται εφόσον δεν επιτύχει στα μαθήματα που είχε 
υστερήσει, ή δεν εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία, ή 
δεν συμπληρώσει το προβλεπόμενο συνολικό θαλάσσιο 
εκπαιδευτικό ταξίδι των δώδεκα (12) μηνών.»

ιγ. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η λέξη 
«ΥΕΝ», αντικαθίσταται από τη λέξη «ΥΕΝΑΝΠ».

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την ημε−
ρομηνία υπογραφής της εκτός:

α. των περιπτώσεων (γ) και (δ), η ισχύς των οποίων 
άρχεται από την 1.2.2008 και

β. των περιπτώσεων (η) και (ια), η ισχύς των οποίων 
άρχεται από την 1.6.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 10 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΣΠΥΡ. Α. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡ. Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
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(5)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 

ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΑΝ (ARZUMANYAN) ΜΑΡΙΝΕ (MARINE), 
σύζυγος του ΜΓΚΡΝΤΙΤΣΙΑΝ ΧΟΒΑΝΝΕΣ, το γένος 
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΑΝ ΧΑΪΚ και της ΟΣΑΝΝΑ κ.λ.π.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.14307/13348/7.4.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση της ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΑΝ (ARZUMANYAN) ΜΑΡΙ−
ΝΕ (MARINE), σύζυγος του ΜΓΚΡΝΤΙΤΣΙΑΝ ΧΟΒΑΝΝΕΣ, 
το γένος ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΑΝ ΧΑΪΚ και της ΟΣΑΝΝΑ, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας».

1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 14306/21457/7.4.2008 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΑΝ (ARZUMANYAN) 
ΛΕΒΟΝ (LEVON) του ΧΑΪΚ και της ΟΣΑΝΝΑ, περί απο−
κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 
(ΦΕΚ 217 Α») «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας».

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 14623/16555/Γ 60/2007/7.4.2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττι−
κής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ΤΣΟΥΜΑΤΣΕΝΚΟ 
(CHUMACHENKO) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (LYUDMYLA), χήρα του 
ΤΣΟΥΜΑΤΣΕΝΚΟ ΣΕΡΓΚΕΪ, το γένος ΝΤΟΤΣΕΝΚΟ ΠΑΥ−
ΛΟ και της ΛΙΟΥΜΠΟΒ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 
και 35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια Περιφέρειας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

(6)
    Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωρινή συνιστώμενη 

θέση στο Γενικό Νοσοκομείου ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ −

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 329/17.3.2008 Κοινή Απόφαση 
του Υποδιοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου − Ιονίων Νήσων − Ηπείρου & Δυτικής 
Ελλάδας και του Υποδιοικητή της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.3329/2005 όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις του Τρίτου άρθρου του 
ν.3527/2007, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 
του ν.1199/1981 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ.3 του άρθρου 3 του ν. 1288/1982, τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 και τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 και κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 17/7.7.2006 γνωμοδότησης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ» και της υπ’ αριθμ. 4/20.7.2007 γνωμοδότησης 
του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομεί−
ων Ν. Αιτωλοακαρνανίας μετατάσσεται η ΡΕΝΤΙΦΗ 
ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ υπάλληλος του Γ. Ν. 
ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδ. 
Νοσοκόμων σε προσωρινή συνιστώμενη θέση της 
ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ και 
με το βαθμό που κατέχει.

  Οι Υποδιοικητές

 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου−− 1ης Υ.ΠΕ Αττικής
 Ιονίων Νήσων
 Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

 ΚΩΝΣΤ. ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ  
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