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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/127/οικ 6680
(1)
Κατανοµή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο
του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας –
Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονο−
µική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθµήθηκε

µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του
ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προ−
γράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» (ΦΕΚ
212/Α/17−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του
Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας – Επεί−
γοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµική
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010).
3. Το Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Με−
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης…..»(ΦΕΚ
147/Α΄/27−6−2011).
4. Την µε αριθµό 23564/2011 απόφαση ανάθεσης αρµο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς ∆ιοικητικής Μεταρρύθ−
µισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Κωνσταντίνο
Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη (ΦΕΚ 2741/Β/25−11−2011),
5. Την αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Οικονοµικών για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανοµής προσωπικού.
6. Το α.π.Υ10α/ΓΠ 93003/11−10−2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανοµής και αξιοποίη−
σης του µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαµβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 3812/2009.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουµε:
Την κατανοµή διοριστέων στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εξής:
− Ειδικευµένοι Ιατροί (κλάδου Ε.Σ.Υ.)
Οκτώ (8) θέσεις Ιατρών (κλάδου Ε.Σ.Υ.) µε βαθµό επι−
µελητή Β΄, οι οποίοι εµπίπτουν στην διάταξη της περ.
ΙΑ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ
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− 0,59 Ευρώ για κάθε συλλεγόµενη τιµή που συµπλη−
ρώνεται στο ειδικό έντυπο/ερωτηµατολόγιο για την
έρευνα του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή,
187292 τιµές χ 0,59 Ευρώ = 110502,28 Ευρώ.
− 4,04 Ευρώ για κάθε ερωτηµατολόγιο της έρευνας
ενοικίων κατοικιών και των ερευνών των δεικτών κύκλου
εργασιών στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο,
3517 ερωτηµατολόγια χ 4,04 Ευρώ = 14.208,68 Ευρώ.
− 0,65 Ευρώ για κάθε συλλεγόµενη τιµή που συµπλη−
ρώνεται στο ειδικό έντυπο/ερωτηµατολόγιο για την
έρευνα του δείκτη τιµών εισροών και εκροών στη γε−
ωργία/κτηνοτροφία,
4.500 τιµές χ 0,65 Ευρώ = 2.925,00 Ευρώ.
− 4,73 Ευρώ για κάθε ερωτηµατολόγιο των ερευνών
του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής και των δεικτών
κύκλου εργασιών και νέων παραγγελιών στη βιοµηχανία,
καθώς και των δεικτών παραγωγού στις υπηρεσίες,
500 ερωτηµατολόγια χ 4,73 Ευρώ = 2.365,00 Ευρώ.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται περίπου σε 130.000,96
Ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0871.
7. Ο ορισµός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει µε από−
φαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αρ. 28.787/∆4
(3)
Μετονοµασία σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 παρ.6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄/30−
9−85) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει.
2. Του άρθρου 51, παρ.2 και του άρθρου 59 παρ. 15 του
Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24−5−2011) « Θεσµικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις»
3. Την αριθµ. 122084/∆4/25−10−2011 (ΦΕΚ 2546Β΄/07−11−
2011) υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισµός Σχολικών
Μονάδων ως Πρότυπων− Πειραµατικών Σχολείων».
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (κωδικοποιητικό
Π.∆. 63/2005, 98 Α΄).
5. Τις προτάσεις των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τις
προτάσεις των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί−
δευσης και τις γνωµοδοτήσεις των οικείων ∆ηµοτικών
Συµβουλίων.
Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
Μετονοµάζονται από το σχολικό έτος 2011− 2012 οι
παρακάτω σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί−
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δευσης που είχαν αποχαρακτηρισθεί ως πειραµατικά µε
την αριθµ. 122084/∆4/25−10−2011 (ΦΕΚ 2546/τΒ΄/07−11−2011)
Υπουργική Απόφαση, ως εξής:
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου/ ∆ιεύθυνση ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.
Το Πειραµατικό Γυµνάσιο Καλαµάτας µε κωδικό
(3601043) σε 7° Γυµνάσιο Καλαµάτας.
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου/ ∆ιεύθυνση ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Λακωνίας.
Το Πειραµατικό Γυµνάσιο Σπάρτης (3001040) σε 4°
Γυµνάσιο Σπάρτης «Γιάννης Ρίτσος».
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου/ ∆ιεύθυνση ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κορίνθου.
Το Πειραµατικό Γυµνάσιο Κορίνθου (2801050) σε 3°
Γυµνάσιο Κορίνθου.
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου/ ∆ιεύθυνση ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
Το Πειραµατικό Γυµνάσιο Τρίπολης (0301001) σε 4°
Γυµνάσιο Τρίπολης.
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτε−
ροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης/ ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κα−
βάλας.
Το Πειραµατικό Γυµνάσιο Καβάλας (2101001) σε 8° Γυ−
µνάσιο Καβάλας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

F
Aριθµ. Β1/13082/1410
(4)
Απόδειξη της οικονοµικής επιφάνειας για την έκδοση
Άδειας Οδικών Μεταφορών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5
ν. 3887/2010 «Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» (ΦΕΚ
Α΄ 174) όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 5 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14)
2. Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχε−
τικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους
όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του
επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα και για την κα−
τάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συµβουλίου» (ΕΕ L
300 της 14.11.2009).
3. Τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 110/2011
«∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄
243).
4. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα της Νοµο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Προεδρικού
∆ιατάγµατος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98).
5. Την ανάγκη καθορισµού του ύψους και του τρόπου
απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας των µεταφορι−
κών επιχειρήσεων για την έκδοση της Άδειας Οδικών
Μεταφορών του άρθρου 5 του ν. 3887/2010
6. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
1. Για την έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών η µε−
ταφορική επιχείρηση πρέπει να αποδείξει ότι πληροί,
πέραν των λοιπών προϋποθέσεων της παραγράφου 1
του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 όπως ισχύει, την προ−
ϋπόθεση της κατάλληλης οικονοµικής επιφάνειας που
προβλέπεται για την έκδοση άδειας οδικού µεταφορέα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1071/2009,
ως ακολούθως:
α. Όταν η µεταφορική επιχείρηση είναι ανώνυµη εται−
ρεία, πρέπει να διαθέτει κεφάλαιο και αποθεµατικά συ−
νολικής αξίας ίσης προς 9.000 ευρώ όταν χρησιµοποιεί
ένα όχηµα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιµο−
ποιούµενο όχηµα.
β. Όταν η µεταφορική επιχείρηση είναι φυσικό πρόσω−
πο ή εταιρεία άλλου τύπου, πρέπει να διαθέτει κεφάλαιο
και αποθεµατικά συνολικής αξίας ίσης προς 18.000 ευρώ
όταν χρησιµοποιεί ένα όχηµα και 9.000 ευρώ για κάθε
επιπλέον χρησιµοποιούµενο όχηµα.
2. Για την απόδειξη της οικονοµικής επιφάνειας
υποβάλλεται εγγυητική επιστολή Τράπεζας που είναι
εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα σε κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του ∆ηµοσίου για το
σύνολο των ανωτέρω αναφερόµενων ποσών ή γραµ−
µάτιο κατάθεσης των αντίστοιχων ποσών στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγυητική επιστολή
και το γραµµάτιο επιστρέφονται στον δικαιούχο σε
περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης της Άδειας Οδικών
Μεταφορών.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 14 Μαρτίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ

F
Αριθµ. 5236/175
(5)
Αρµοδιότητες του Τµήµατος Μητρώου Κοινωνικής Οι−
κονοµίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης, που συστάθηκε σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ−
θρου 14 του Ν. 4019/2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ 243, Α΄) «∆ι−
ορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).
4. Την µε αριθµ. πρωτ. 1.7723/οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/
Β΄/16−06−2011) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποί−
ηση, συµπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθµ.
180691/7.2.2001/ΓΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β΄/14.2.2001) κοινής
υπουργικής απόφασης «Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL»», στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει».
5. Την µε αριθµ. πρωτ. 64698/5811/19−09−2008 υπουργι−
κή απόφαση «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού» στην Ειδική Υπηρεσία για την
Ενσωµάτωση των Αρχών της Equal και για τη ∆ιαχείριση
∆ράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού”» (ΦΕΚ 2059/Β/6−10−2008), όπως
τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 9.13531/οικ. 6.1870/27−
07−09 (ΦΕΚ 1574/Β/31−07−09) και 0.21618/ΟΙΚ.6.3986/30−11−
2010 (ΦΕΚ 1923/Β/13−12−2010) όµοιες αποφάσεις.
6. Το Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώ−
θηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 111/Α/08−05−2003).
7. Το άρθρο 14 και 17 του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οι−
κονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α).
8. Των άρθρων του Π.∆./τος 368/1989 «Οργανισµός
Υπουργείου Εργασίας» (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήµερα.
9. Την µε αρ. πρωτ. 2.1409/οικ.456/20.01.2012 εισήγη−
ση της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη
και την Κοινωνική Οικονοµία της Γενικής Γραµµατεί−
ας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, σχετικά
µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Κοινωνικής Οικο−
νοµίας κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 17 του
Ν. 4019/2011 (216/Α΄).
10. Την µε αρ. πρωτ. 2.2250/οικ.4.105/02.02.2012 απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
«Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνι−
κής Οικονοµίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική
Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές
διατάξεις».
11. Το Ν. 4052/2012 «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δη−
µοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας»
και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012).
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισµού, αποφασίζουµε:
Καθορίζουµε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Μητρώ−
ου Κοινωνικής Οικονοµίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής

