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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

2 Ιανουαρίου 2007

4. Σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και
Χαρτογραφικής Κληρονομιάς − Εθνική Χαρτοθή−
κη κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004.............................. 3

2. Τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του
ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 153).
3. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄
1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ
179/9.2.2006 (Β΄ 206) όμοιά της.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 304/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, απο−
φασίζουμε:

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Διόρθωση σφάλματος στον υπ’ αριθμ. 3518/2006
νόμο. .......................................................................................................... 4

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του
ν. 1091/1980 (Α΄ 267), η οποία σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 1 του π.δ. 246/2004 (Α΄ 235) λήγει την 30η
Νοεμβρίου 2006, παρατείνεται για άλλα δύο (2) έτη.
2. Στην έννοια της παράτασης της προθεσμίας κατά
την προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνεται και η
άρση κάθε συνέπειας, που έχει επέλθει από την άπρα−
κτη παρέλευση της αρχικής προθεσμίας, που παρατεί−
νεται με το παρόν διάταγμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
2. Παράταση προθεσμίας παραγράφου 1 άρθρου 20
ν. 1091/19980 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως
των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότη−
τας εις την Δυτικήν Θράκην και των περιουσιών
αυτών» (Α΄ 267).................................................................................
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3. Τροποποίηση των π.δ/των 243/1998 «Προϋποθέ−
σεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανό−
τητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία»
(Α΄ 181) και 133/2000 «Σύσταση διπλώματος προϊ−
σταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού,
ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή
του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρε−
σίας στα πλοία » (Α΄ 116), όπως ισχύουν. ................... 2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2
Παράταση προθεσμίας παραγράφου 1 άρθρου 20
ν. 1091/19980 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των
Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις
την Δυτικήν Θράκην και των περιουσιών αυτών»
(Α΄ 267).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 1091/1980 «Περί
διοικήσεως και διαχειρίσεως των Βακουφίων της Μου−
σουλμανικής Μειονότητος εις την Δυτικήν Θράκην και
των περιουσιών αυτών» (Α΄ 267).

Άρθρο 2
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 1091/1980
αρχίζει από την εκπνοή της προθεσμίας του προηγου−
μένου άρθρου.
Άρθρο 3
Για την ευρυθμότερη λειτουργία των Βακουφίων κατά
την ως άνω διετή προθεσμία ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας, όπου τούτο είναι αναγκαίο, συνιστά
Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας
ή διορίζει τυχόν ελλείποντα μέλη αυτών κατόπιν γνω−
μοδότησης του αρμόδιου Μουφτή.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 9
Υγειονομική καταλληλότητα και ηλικία.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

1. Για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι υγειονομικά κατάλληλοι
ιδιαίτερα ως προς την όραση και ακοή όπως καθορί−
ζεται από τις οικείες διατάξεις και να έχουν ηλικία 19
ετών τουλάχιστον οι αποφοιτήσαντες επιτυχώς από
Δημόσια ή αναγνωρισμένη Σχολή Ε.Ν. ή ηλικία 20 ετών
τουλάχιστον οι λοιπές κατηγορίες υποψηφίων προς
απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητάς τους.
2. Η ως άνω υγειονομική καταλληλότητα των ναυτικών
απαιτείται και για την ανά πενταετία θεώρηση των κα−
τεχόμενων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σύμφωνα
με το άρθρο 6 του παρόντος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3
Τροποποίηση των π.δ/των 243/1998 «Προϋποθέσεις από−
κτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιω−
μάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 181) και 133/2000 «Σύ−
σταση διπλώματος προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου
Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για
την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίω−
μα υπηρεσίας στα πλοία » (Α΄ 116), όπως ισχύουν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 75, 76, 77, 78 και 83 του
ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»
(Α΄ 261).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 του ν. 1314/1983
«Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης «Για πρότυπα
εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυ−
λακών των ναυτικών 1978» (Α΄ 2).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα » (Α΄ 98).
4. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυ−
τικού υπ’ αριθμ. 377/11.7.2006.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
6. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
υπ’ αριθμ. 289/2006, μετά από πρόταση του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του π.δ. 243/1998 (Α΄ 181) τροποποιείται ως
εξής : Στο μέρος με τίτλο « Προσωπικό καταστρώματος
πλοίων παράκτιων πλόων» η υποπαράγραφος (Β) της
παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Δικαιώματα υπηρεσίας
α) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ μέχρι 200 και 75 ο.χ
αντίστοιχα που εκτελούν παράκτιους πλόες.
β) Καθήκοντα ναυκλήρου πλοίων οποιασδήποτε χωρη−
τικότητας (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία Κυβερνήτη
Γ΄ 12 μηνών τουλάχιστον)».
Άρθρο 2
Το άρθρο 9 του π.δ. 243/1998 (Α΄ 181), αντικαθίσταται
ως εξής:

Άρθρο 3
Το άρθρο 11 του π.δ. 243/1998 (Α΄ 181) τροποποιείται
ως εξής:
1. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 4, όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγρ. 4 του π.δ. 341/2002
(Α΄ 283), αντικαθίσταται ως εξής :
«γ) αποφοιτήσουν επιτυχώς, από το ειδικό τμήμα εκ−
παίδευσης Δημόσιας Σχολής Πλοιάρχων ή Μηχανικών,
αντίστοιχα.
Οι κάτοχοι διπλώματος Πρακτικού Μηχανικού Ε.Ν. που
δεν θα φοιτήσουν σε ειδικό τμήμα εκπαίδευσης, λαμ−
βάνουν πτυχίο Μηχανοδηγού Α΄ Ε.Ν., εφόσον πληρούν
τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος».
2. Η παράγραφος 7, η οποία προστέθηκε με το άρθρο
1, παράγρ. 7 του π.δ. 341/2002 (Α΄ 283), αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης, έστω και αν δεν είναι απόφοιτοι Α.Δ.Σ.Ε.Ν ή
Α.Ε.Ν, μπορούν να αποκτήσουν το δίπλωμα Πλοιάρχου
Γ΄ τάξης Ε.Ν., εφόσον αποφοιτήσουν επιτυχώς από το
ειδικό τμήμα υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξης Ε.Ν, μέχρι
31.12.2002, και διαθέτουν τα λοιπά προσόντα της παρα−
γράφου 3 Α του άρθρου 1 του παρόντος» .
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9, που προ−
στέθηκε με το άρθρο 1, παράγρ. 9 του π.δ. 341/2002 (Α΄
283), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αυτό ισχύει και για τους υποψήφιους προς από−
κτηση αδείας Ναύτη, πτυχίων Ναυκλήρου, Κυβερνήτη
Τουριστικών Θαλαμηγών, Κυβερνήτη Ρυμουλκών, Κυβερ−
νήτη Β΄ − Γ΄ − Α΄ τάξης Ε.Ν. καθώς και αδειών Χειριστή
μηχανής, Θερμαστή, πτυχίων Λιπαντή, Αρχιθερμαστή,
Μηχανοδηγού Β΄ − Α΄ τάξης Ε.Ν., που έχουν πραγμα−
τοποιήσει οποιαδήποτε θαλάσσια υπηρεσία πριν τις
31.1.2002 και συμπληρώνουν ακολούθως τα ειδικά προ−
σόντα που καθορίζονται στο παρόν για την απόκτηση
των παραπάνω πτυχίων ή αδειών από κατόχους απο−
λυτηρίου γυμνασίου ή ισότιμης σχολής».
Άρθρο 4
Το άρθρο 7 του π.δ. 133/2000 ( Α΄ 116) τροποποιείται
ως εξής:
Η παράγραφος 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
5 του π.δ. 27/2004 (Α΄ 23), αντικαθίσταται ως εξής:
«οι κάτοχοι, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος,
πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν., δύνανται να ναυτολο−
γούνται σε επιβατηγά πλοία, ως Προϊστάμενοι Αρχιθα−
λαμηπόλοι, μέχρι 31.12.2007».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 5
1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με αυτό.
Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ö
(3)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογρα−
φικής Κληρονομιάς −Εθνική Χαρτοθήκη κατ’ εφαρ−
μογή του π.δ. 164/2004.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 2, 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 2466/1997
(ΦΕΚ Α΄ 30) «Σύσταση νομικού προσώπου με την επω−
νυμία «Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κλη−
ρονομιάς − Εθνική Χαρτοθήκη».
β) Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για
τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 134).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ
1284 Β΄) όμοια απόφαση.
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄
1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ
179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄) όμοια απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 43/18.2.2005 απόφαση του Β΄ Τμή−
ματος του Α.Σ.Ε.Π. περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις του
π.δ. 164/2004 των συμβασιούχων του Εθνικού Κέντρου
Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς − Εθνική Χαρ−
τοθήκη, η οποία εκδόθηκε μετά το υπ’ αριθμ. 19/27.9.2004
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω
νομικού προσώπου.
5. Το υπ’ αριθμ. 24/25.5.2005 απόσπασμα πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Χαρτών
και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς − Εθνική Χαρτοθήκη
6. Την υπ’ αριθμ. 73θ/10.11.2005 βεβαίωση του Ε.ΚΕ.−
Χ.ΧΑ.Κ.
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005,
ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτο−
γραφικής Κληρονομιάς − Εθνικής Χαρτοθήκης (Ν.Π.Ι.Δ
επιχορηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό)
ύψους 87.500 ΕΥΡΩ περίπου ετησίως, η οποία κατά
το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των
33.500 ΕΥΡΩ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη τόσο κατά το
τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικο−
νομικά έτη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ανωτέρω νομικού προσώπου.
9. Την υπ’ αριθμ. 265/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Μακε−
δονίας – Θράκης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση θέσεων
Συνιστώνται στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτο−
γραφικής Κληρονομιάς − Εθνική Χαρτοθήκη τέσσερις
(4) οργανικές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να κα−
λυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες
του, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004, οι οποίες κατανέ−
μονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:
Α. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων,
δύο (2) θέσεις.
Β. Κλάδος ΠΕ Ιστορικών Αρχαιολόγων, μία (1) θέση.
Γ. Κλάδος ΔΕ Γραφιστών Η/Υ, μία (1) θέση.
Άρθρο 2
Προσόντα
1. Γενικές προϋποθέσεις πρόσληψης στις παραπάνω
θέσεις είναι αυτές που προβλέπονται στον Υπαλληλι−
κό Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ Α΄ 19), όπως ισχύει κάθε
φορά.
2. Τυπικά προσόντα πρόσληψης στις θέσεις του προη−
γούμενου άρθρου είναι:
Α. Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων
Τοπογράφων:
Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής και επιπλέον:
α) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξερ−
γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπη−
ρεσιών διαδικτύου,
β) καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά
προτίμηση της αγγλικής,
γ) εμπειρία μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου
σπουδών στις ψηφιακές χαρτογραφικές τεχνολογίες.
Β. Για τη θέση του κλάδου ΠΕ Ιστορικών Αρχαιολό−
γων:
Πτυχίο Ιστορικού Αρχαιολόγου ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και
επιπλέον:
α) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξερ−
γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπη−
ρεσιών διαδικτύου,
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β) καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά
προτίμηση της αγγλικής,
γ) εμπειρία μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου
σπουδών στη βιβλιογραφική έρευνα μέσω ψηφιακών
τεχνολογιών.
Γ. Για τη θέση του κλάδου ΔΕ Γραφιστών Η/Υ:
Πτυχίο Γραφίστα ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων
των εκπαιδευτικών μονάδων του άρθρου 17 του π.δ.
50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, και επι−
πλέον:
α) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξερ−
γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπη−
ρεσιών διαδικτύου,
β) καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά
προτίμηση της αγγλικής.
Άρθρο 3
Διαδικασία Πρόσληψης
Η διαδικασία πρόσληψης στις παραπάνω θέσεις είναι
αυτή που προβλέπεται από τον ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28),
όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 4
Μεταβατική διάταξη
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι συστα−
θείσες με το παρόν θέσεις θα πληρωθούν με κατάταξη
σε αυτές του προσωπικού του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. − Εθνικής
Χαρτοθήκης, του οποίου οι συμβάσεις μετά την τελική
κρίση του Α.Σ.Ε.Π. συνιστούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 164/2004.

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Μακεδονίας − Θράκης αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Ö

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στον υπ’ αριθμ. 3518/2006 νόμο που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 272/21.12.2006 τ.Α΄ στη σελίδα 2934 στην πρώτη
στήλη και στους στίχους 3ο και 11ο από το τέλος, επι−
φέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
από το λανθασμένο « ... (ΦΕΚ 68 Α΄) ... »
στο ορθό « ... (ΦΕΚ 28 Α΄) ... »
(Aπό το Εθνικό Τυπογραφείο)
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