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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Ν/213/08 (1)
Σύσταση και Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 

4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις»

β) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αντι−
καταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν.3839/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − 
Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα δεν ρυθ−
μίζονται από τις ως άνω διατάξεις.

γ) του Π.Δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ε.Ε.Α.Ε.» (ΦΕΚ 
173 Α΄)

δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ 81 Α΄)

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, 
αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ−
γειας (Ε.Ε.Α.Ε.) πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμό−
διο για όλο το προσωπικό της Ε.Ε.Α.Ε., με εξαίρεση τους 
Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.), τα θέματα 
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των οποίων διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 
του Π.Δ. 404/1993 (ΦΕΚ Α΄ 173/5−10−1993).

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
α) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ της ΕΕΑΕ, 

από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή 
στο Νομό Αττικής.

β) Δύο (2) προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.

Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη (α’ και β’) θα 
είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει 
και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων 
με βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους.

3. Το υπό στοιχείο α’ τακτικό μέλος της παρ. 2 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν 
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι 
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται 
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι 
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.

4. Τα υπό στοιχεία α΄ και β΄ τακτικά μέλη του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού. 
Το υπό στοιχείο α΄ τακτικό μέλος του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου τοποθετείται ως προϊστάμενος της Διεύ−
θυνσης Διοικητικού και Τεχνικής Υποστήριξης μέχρι την 
επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. 
με τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν 
του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή του.

5. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την 
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση 
και τα αναπληρωματικά μέλη.

6. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού και Γραμμα−
τείας της Διεύθυνσης Διοικητικού και Τεχνικής Υπο−
στήριξης της Ε.Ε.Α.Ε., με αναπληρωτή του τον ανώτερο 
κατά βαθμό υπάλληλο που υπηρετεί στην ίδια οργανική 
μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλλη−
λοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα 
με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Ελλείψει αυτών, τον 
εκτελούντα χρέη Προϊσταμένου Τμήματος Προσωπικού 
και Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού και Τεχνικής 
Υποστήριξης

7. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή 
του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσί−
ας.

8. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του 
Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
δεύτερο του Ν.3839/2010.

9. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−

τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

    Ö 
(2)

 Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού. 

 Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/102912/25−10−2011 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκ−
δόθηκε κατόπιν της αριθμ. 22/15−9−2011 θετικής γνωμο−
δότησης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο 
Τουμπανάκης Αριστείδης του Βασιλείου, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με 
βαθμό Δ΄, ειδικότητας Διοικητικών Δ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Τ., σε 
συνιστώμενη με την ως άνω απόφαση προσωποπαγή 
θέση, της ειδικότητας Γεωλόγων Π.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Τ., με 
την ίδια σχέση εργασίας, στη Διεύθυνση Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., με ταυτόχρονη 
δέσμευση κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού 
του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών−Γραμματέων, με τον αυτό 
βαθμό και 13ο μισθολογικό κλιμάκιο της Π.Ε. κατηγο−
ρίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά 
προσόντα.

Η ανωτέρω προσωποπαγής θέση, που συνιστάται με 
την απόφαση αυτή, καταργείται αυτοδίκαια μόλις κε−
νωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι−
σμού 7187/17−11−2011). 

 Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

   Ö 
(3)

 Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού .

 Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/102921/25−10−2011 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκ−
δόθηκε κατόπιν της αριθμ. 22/15−9−2011 θετικής γνωμο−
δότησης του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται η 
Γαβριηλίδου Σοφία του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό 
Δ΄, της ενιαίας ειδικότητας Εργατοτεχνικού Προσωπικού 
Υ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Τ., με το εξελικτικό κλιμάκιο της Αρχιτε−
χνίτριας, σε συνιστώμενη με την ως άνω απόφαση προ−
σωποπαγή θέση, της ειδικότητας Συντηρητών Τ.Ε. του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ., με την ίδια σχέση εργασίας, στην Α΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.,
με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μονί−
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μου προσωπικού του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών−Γραμμα−
τέων, με τον αυτό βαθμό και 13ο μισθολογικό κλιμάκιο 
της Τ.Ε. κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από 
το νόμο τυπικά προσόντα.

Η ανωτέρω προσωποπαγής θέση, που συνιστάται με 
την απόφαση αυτή, καταργείται αυτοδίκαια μόλις κε−
νωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η ανωτέρω υπάλληλος θα παραμείνει αποσπασμένη 
και μετά την ολοκλήρωση της μετάταξής της σε ανώ−
τερη κατηγορία στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι−
σμού 7188/17−11−2011). 

 Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

   Ö 
 Αριθμ. 42183/39011 (4)
Έγκριση της υπ’ αριθ. 90/2011 απόφασης του Διοικητι−

κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» περί μετα−
φοράς προσωπικού κατόπιν της λύσης της κοινω−
φελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Πολιτιστική Επιχείρηση Δήμου Αγίας Παρασκευής» 
και σύστασης δέκα (10) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου στον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 269 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

δ) του άρθρου 109 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α/07−06−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως συμπληρώ−
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 
3938/31.3.2011 (ΦΕΚ 61/Α/31−03−2011) «Σύσταση Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουρ−
γείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

ε) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

στ) του άρθρου 10 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/1/2006) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθ. 7836/4806/07−06−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Πολιτιστική Επιχείρηση Δήμου 
Αγίας Παρασκευής» (ΦΕΚ 1435/Β/16−06−2011).

3. Την υπ’ αριθ. 93/19−05−2009 απόφαση του Β΄ Τμή−
ματος ΑΣΕΠ, με την οποία κρίθηκε ότι για τον συμβα−
σιούχο της πρώην ΔΗ.ΠΕ.ΑΠ., Αθανάσιος Κουμεντέρης, 
πληρούνται όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής 
του στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004.

4. Την υπ’ αριθ. 188/10−09−2008 απόφαση του Β΄ Τμή−

ματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, με την οποία κρίθηκε ότι 
για τις συμβασιούχους της πρώην ΔΗ.ΠΕ.ΑΠ., Ασπασία 
Μπάνου, Αιμιλία Κιάφα − Πάρδου, Χριστίνα Σουλβατζή 
και Ελένη Παπάρη, πληρούνται όλες τις νόμιμες προϋ−
ποθέσεις υπαγωγής του στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 
του π.δ. 164/2004.

5. Την υπ’ αριθ. 57/2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΗ.ΠΕ.ΑΠ που επικυρώθηκε με την υπ’ 
αρ. 70/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας 
Παρασκευής με θέμα την συνέχιση της εργασίας της 
Ελένης Μαϊτού, υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου με το πρόγραμμα ΟΑΕΔ 
Νέων Θέσεων Εργασίας για ΑμεΑ (για προστατευόμε−
νους με 55% αναπηρία που τοποθετήθηκαν δυνάμει 
του Ν. 2643/1998) της πρώην ΔΗ.ΠΕ.ΑΠ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3227/2004.

6. Την υπ’ αριθ. 56/2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΗ.ΠΕ.ΑΠ που επικυρώθηκε με την υπ’ 
αρ. 319/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγί−
ας Παρασκευής με θέμα την συνέχιση της εργασίας 
των Δημητρίου Μακρόπουλου, Γεωργίου Μονιά και του 
Αντωνίου Πολυδώρου, υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το πρόγραμμα 
ΟΑΕΔ Νέων Θέσεων Εργασίας για ΑμεΑ (για προστα−
τευόμενους με 55% αναπηρία που τοποθετήθηκαν δυνά−
μει του Ν. 2643/1998) της πρώην ΔΗ.ΠΕ.ΑΠ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3227/2004.

7. Την υπ’ αριθ. 05/2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΗ.ΠΕ.ΑΠ που επικυρώθηκε με την υπ’ 
αρ. 74/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας 
Παρασκευής με θέμα την συνέχιση της εργασίας του 
Γιάννη Σαρρή, υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου με το πρόγραμμα ΟΑΕΔ 
Νέων Θέσεων Εργασίας για ΑμεΑ (για προστατευόμε−
νους με 55% αναπηρία που τοποθετήθηκαν δυνάμει 
του Ν. 2643/1998) της πρώην ΔΗ.ΠΕ.ΑΠ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3227/2004.

8. Την υπ’ αριθ. 90/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Αγίας Παρασκευής» περί μεταφοράς προσωπικού 
κατόπιν της λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Πολιτιστική Επιχείρηση Δήμου 
Αγίας Παρασκευής» και σύστασης δέκα (10) προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ.

9. Το γεγονός ότι το ΝΠΔΔ έχει προβεί στην σύσταση 
των θέσεων κατόπιν του ελέγχου των ατομικών υπη−
ρεσιακών φακέλων του μεταφερόμενου προσωπικού 
και έχει διαπιστώσει την συνδρομή όλων των απαραί−
τητων εκ του νόμου προϋποθέσεων για τη νομιμότητα 
των διαδικασιών της μεταφοράς των εργαζομένων στο 
ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 90/2011 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» περί α) μετα−
φοράς των κάτωθι υπαλλήλων κατόπιν της λύσης της 
κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Πολιτιστική Επιχείρηση Δήμου Αγίας Παρασκευής».

− Αθανασίου Κουμεντέρη
− Ασπασίας Μπάνου
− Αιμιλίας Κιάφα − Πάρδου
− Χριστίνας Σουλβατζή
− Ελένης Πάπαρη
− Ελένης Μαϊτού
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− Δημήτρη Μαρκόπουλου
− Γιώργου Μονιά
− Αντώνη Πολυδώρου
− Γιάννη Σαρρή 
και β) σύστασης δέκα (10) προσωρινών προσωποπα−

γών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου στον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 3
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΚΑΙ 
 ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ 1
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 1
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 1
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον υπό 
κατάρτιση οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του 
ΝΠΔΔ. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
80.000,00 €, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολο−
γισμό του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2011 σε βάρος των 
Κ.Α. 10.6021.01 και 10.6052.01. Ανάλογη δαπάνη ύψους 
220.000,00 € περίπου θα προβλέπεται στους αντίστοι−
χους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονο−
μικών ετών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
    Ö 

 Αριθμ. 43861/40689 (5)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Καισαριανής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) 

«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α/28−06−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α/08−06−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 1, 2 και 5 του 
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007) «Κύρωση του Κώ−
δικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή−
λων».

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 25238/22083/05−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία καταργήθηκαν τα ΝΠΔΔ του Δή−
μου Καισαριανής (το Πνευματικό Κέντρο Καισαριανής, 
ο Αθλητικός Οργανισμός Καισαριανής και το Δημοτικό 

Στάδιο Καισαριανής), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1843/Β/19−08−2011.

7. Την υπ’ αριθ. 60417/22−10−2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καισα−
ριανής (ΦΕΚ 1792/Β/03−12−2003).

8. Την υπ’ αρ. 40861/21−11−2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καισα−
ριανής (ΦΕΚ 2383/Β/17−12−2007).

9. Την υπ’ αριθ. 251/2011 πράξη του Δημοτικού Συμβου−
λίου Καισαριανής περί τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας για τη σύσταση οργανικών θέ−
σεων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στο Δήμο Καισαριανής, λόγω κατάργησης των 
δημοτικών ΝΠΔΔ.

10. Το υπ’ αριθ. 37073/06−09−2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον πρόκειται 
για αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού κατ’ εφαρμογή 
διάταξης νόμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 251/2011 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Καισαριανής περί τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καισα−
ριανής, στον οποίο συστήνονται οι κάτωθι προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις: 

α) Δημοσίου Δικαίου Μόνιμοι (4 θέσεις)
• μία (1) θέση ΔΕ 30 Τεχνίτη Συντηρητή
• μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
• δύο (2) θέσεις ΥΕ Φυλάκων
β) Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (14 θέσεις)
• δύο (2) θέσεις ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού
• τρεις (3) θέσεις ΔΕ Μουσικών
• δύο (2) θέσεις ΔΕ Χορού
• μία (1) θέση ΠΕ Καλών Τεχνών
• μία (1) θέση ΠΕ Θεάτρου
• μία (1) θέση ΤΕ Θεάτρου
• μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
• μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού
• μία (1) θέση ΥΕ Καθαριότητας
• μία (1) θέση ΥΕ Κλητήρων − θυρωρών
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 

το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
για το έτος 2011 (από την ημερομηνία της αυτοδίκαιης 
μεταφοράς), ύψους 120000,00 € περίπου η οποία έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011 
σε βάρος των Κ.Α 10/6011.0001, 15/6011.0003, 15/6011.0004, 
15/6021.0003, 15/6021.0004, 15/6021.0005, 15/6021.0006, 
10/6051.0005, 15/6051.0005, 15/6051.0006, 15/6051.0001, 
15/6052.0004, 15/6052.0005, και 10/6021.0001. Ανάλογη 
δαπάνη ύψους 338.500,00 € περίπου θα προβλέπεται 
στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού των επο−
μένων οικονομικών ετών. 

Ο παρών Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ισχύει 
και γίνεται εκτελεστός από την δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Γενική Διευθύντρια
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ
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    Αριθμ. 11223 (6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Βιστωνίδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 109 και 280 του 

Ν.3852/04−06−2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1−6 και 8 του Ν. 1069/80 
(ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επι−
χειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 254 και 255 του 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08−06 −2006) «Κύρωση Κώδι−
κα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.

5. Το αριθμ. οικ. 4569/27−1−2011 (αριθμός εγκυκλίου 
11/2011) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Θέματα 
συγχωνεύσεων και προσωπικού, ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων 
των Δήμων».

6. Την αριθμ. 5511/2004 (ΦΕΚ 1686/15−11−2004) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας και Θράκης με την οποία συστήθηκε η «Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βιστωνίδας 
του Νομού Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)», όπως τροποποιήθηκε εν 
συνεχεία με την αριθμ. 10/2005 (ΦΕΚ 188/14−2−2005) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης με την οποία τροποποιείται το 
άρθρο 10 που αφορά στη διοίκηση της επιχείρησης.

7. Την αριθ. 299/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Αβδήρων, με την οποία αποφασίστηκε 
η τροποποίηση του καταστατικού της Δ.Ε.Υ.Α. Βιστω−
νίδας.

8. Την 684/11.01.2011 (ΦΕΚ 88/Β/31−01−2011) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης «Παροχή Εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με Εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων αυτής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 5511/2004 (ΦΕΚ 1686/ 
15−11−2004) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την 
οποία συστήθηκε η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης 
(Δ.Ε.Υ.Α.Β.)», όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία με την 
αριθμ. 10/2005 (ΦΕΚ 188/14−2−2005) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, ως προς τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και τα άρθρα 5 και 
6 αυτής και συγκεκριμένα τροποποιεί τα άρθρα 1, 2, 3, 
4 τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 1
Επωνυμία 

Συνιστάται στο Δήμο Αβδήρων Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΒΔΗΡΩΝ».

Άρθρο 2
Σκοπός 

Σκοπός της επιχείρησης είναι: α) η μελέτη, κατα−
σκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων μεταφοράς, η 
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, απο−
χέτευσης ακαθάρτων, άρδευσης και ομβρίων υδάτων, 
καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της 
περιοχής αρμοδιότητας της, β) η μελέτη, κατασκευή, 
συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των 
δικτύων τηλεθέρμανσης και γ) η διαχείριση, αξιοποίηση 
και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας των 
δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή 
των δραστηριοτήτων των

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Αβδήρων και 
ειδικότερα η επιχείρηση στεγάζεται σε γραφεία στο Ν. 
Ζυγό και συγκεκριμένα στο 3ο χλμ. Ξάνθης − Λάγους.

Άρθρο 4 
Περιοχή αρμοδιότητας 

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοι−
κητική περιφέρεια του δήμου Αβδήρων (άρθρο 1 παρ. 3 
και άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1069/1980).

Επίσης τροποποιούνται τα άρθρα 5 και 6 μόνο στα 
σημεία που αναφέρονται λεκτικά στο δήμο Βιστωνίδος, 
όπου πλέον αντικαθίσταται η λέξη Βιστωνίδα από τις 
λέξεις Δήμος Αβδήρων.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
του ισχύοντος έως σήμερα καταστατικού της επιχεί−
ρησης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Αβδήρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 18 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Διευθυντής
Η. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    Ö 

 Αριθμ. 090/16 (7)
Ανάθεση Αρμοδιοτήτων σε Διευθυντές Τοπικών Υπο−

καταστημάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 2698/53 

(ΦΕΚ 315 Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κα−

νονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (AYE 
57440/13−1−38 ΦΕΚ Β΄33), όπως προστέθηκε με την 
Φ.21/21/385/6−2−1985 (ΦΕΚ Β΄ 63) απόφαση Υφυπουργού 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 11 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδι−
ότητος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (AYE 57440/13−1−38 ΦΕΚ Β΄33), όπως 
αντικαταστάθηκε με τη Φ11321/10191/582/2−6−2011 από−
φαση Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 1092/2−6−2011).
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4. Τις Γ.54/3/19−2−1985 (ΦΕΚ Β΄ 92), Γ.54/5/25−9−1985 (ΦΕΚ 
Β΄ 578), Γ.54/8/27−11−1985 (ΦΕΚ Β΄ 731), Γ.54/11/24−2−1986 
(ΦΕΚ Β΄ 82) αποφάσεις μας, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που 
ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κα−
νονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (AYE 
57440/13−1−38 ΦΕΚ Β΄33) στους Διευθυντές των κατω−
τέρω Τοπικών Υποκαταστημάτων και για τους ασφα−
λισμένους που υπάγονται σε ασφαλιστικές περιοχές 
άλλων Τοπικών Υποκαταστημάτων ως εξής:

α) Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Αγίων Αναργύρων και για τους ασφαλισμένους που 
υπάγονται στις ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών 
Υποκαταστημάτων Αχαρνών, Ιλίου, Άνω Λιοσίων−Καμα−
τερού και Πετρούπολης.

β) Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Αλεξάνδρας και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται 
στις ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκαταστη−
μάτων Ζωγράφου και Χολαργού.

γ) Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Αμαρουσίου και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται 
στις ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκαταστη−
μάτων Αγίου Στεφάνου και Κηφισιάς.

δ) Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Δάφνης και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται 
στην ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστή−
ματος Βύρωνα.

ε) Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Καλλιθέας και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται 
στις ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκαταστη−
μάτων Αμφιθέας και Μοσχάτου

στ) Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Νέας Ιωνίας και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται 
στην ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστή−
ματος Νέου Ηρακλείου.

ζ) Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Πατησίων και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται 
στην ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστή−
ματος Γαλατσίου.

η) Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος Πε−
ριστερίου και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται 
στις ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκαταστη−
μάτων Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγίου Ιεροθέου.

2. Η ανάθεση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού Ασφαλι−
στικής Αρμοδιότητας δεν περιλαμβάνει την αναγνώριση 
δικαιώματος σε παροχές κλάδου συντάξεως στις κα−
τωτέρω περιπτώσεις:

α) Σε ασφαλισμένους στους οποίους έχουν εφαρ−
μογή οι διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ε. ή διμερών 
συμβάσεων.

β) Σε ασφαλισμένους που το δικαίωμά τους κρίνεται 
με τις διατάξεις των Καταστατικών των ταμείων που 
συγχωνεύθηκαν ή εντάχθηκαν στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

γ) Σε ασφαλισμένους του κλάδου αυτοτελώς απα−
σχολουμένων.

3. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται εντός των 
ασφαλιστικών περιοχών των Υποκαταστημάτων, όπως 
αυτές καθορίστηκαν με τις εκάστοτε αποφάσεις του 
Δ.Σ. του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. Οποιαδήποτε άτυπη κατανομή 
που περιλαμβάνει τμήμα ασφαλιστικής περιοχής ενός 
ή περισσότερων Υποκαταστημάτων καταργείται.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δα−

πάνη στον Κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολο−
γισμό του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/1/2012, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2011 

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö 
 Αριθ. 19823 (8)
Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης 

του διασυνδεόμενου Γ.Ν. ΚΥΜΗΣ. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ης Υ.ΠΕ. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α΄) «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81Α΄) «Εθνικό Σύ−

στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α΄) «Κύρωση 
συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3868/10 (ΦΕΚ 129Α΄) «Αναβάθμι−
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 1 του Ν. 3918/11 
(ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 12 και 14 του 
Ν. 3984/11 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Δωρεά και μεταμόσχευση ορ−
γάνων και άλλες διατάξεις».

8. Την με αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ 23819/26−2−2010 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 249/4−8−2011/τ.ΥΟΔΔ) που αφορά 
τον διορισμό ως Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και 
Στερεάς του Τομάρα Πέτρου.

9. Την με αριθμ. Υ4α/οικ. 84627/25−7−2011 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1681/Β΄/28−7−2011) με θέμα: «Διασύνδεση 
Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης 
τους και λειτουργίας τους».

10. Την με αριθμ. Υ4α/οικ. 91432/25−7−2011 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2012/Β/9−9−2011) με θέμα: «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκη−
σης».

11. Την με αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 106822/28−9−2011 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 356/18−10−2011) με την οποία ο Σεπετής 
Αναστάσιος του Κων/νου με Α.Δ.Τ ΑΗ 986333 διορίσθηκε 
ως Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων 
Γ.Ν. Χαλκίδας Γ.Ν. Κύμης και Γ.Ν. Καρύστου αρμοδιότη−
τας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.

12. Την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 4025/2.11.2011 
κατά την οποία τον αναπληρωτή Διοικητή των διασυν−
δεόμενων Νοσοκομείων ως Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Διοίκησης τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Προ−
ϊστάμενος της Διοικητικής−Οικονομικής Υπηρεσίας.

13. Το αριθμ. 104278/20−9−2011 έγγραφο του Υπ. Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
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Συνιστούμε το Συμβούλιο Διοίκησης του διασυνδε−
όμενου Γ.Ν. Κύμης με το Γ.Ν. Χαλκίδας και διορίζουμε 
ως μέλη τα εξής:

1. Αναπληρωτής Διοικητής: Γουρνής Νικόλαος του Ιω−
άννη με Α.Δ.Τ. Χ829749 με αναπληρωτή τον Προϊστάμε−
νο της Διοικητικής − Οικονομικής Υπηρεσίας: Κρητικού 
Μαρουδιά του Θεμιστοκλή, κλάδου ΔΕ Διοικητικού − 
Οικονομικού με βαθμό Α΄ και Α.Δ.Τ. Π874217.

2. Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας: Μαραγκός Γεώργι−
ος του Ελευθερίου, Διευθυντής Παιδιατρικής με Α.Δ.Τ. 
Χ830700 και αναπληρωτής του ο Μιχαηλίδης Χαράλα−
μπος του Ιωάννη, Διευθυντής Γενικής Χειρουργικής με 
Α.Δ.Τ. ΑΕ482795.

3. Διευθύντρια Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 
Ρέτσα Ιωάννα του Γρηγορίου, κλάδου TE Νοσηλευτικής 
με βαθμό Α΄ και με Α.Δ.Τ. ΑΗ983661, με αναπληρωτή 
τον Χονδρογιάννη Δημήτριο του Αθανασίου, κλάδου TE 
Νοσηλευτικής με βαθμό Β΄ και με Α.Δ.Τ. ΑΗ985366.

4. Προϊστάμενος της Διοικητικής − Οικονομικής Υπη−
ρεσίας: Κρητικού Μαρουδιά του Θεμιστοκλή, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Α΄ και Α.Δ.Τ. Π874217 
και με αναπληρωτή τον Αντώνιο Κατσούλη του Γεωρ−
γίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Α΄ 
και με Α.Δ.Τ. Ν573344.

5. Προϊστάμενος της Τεχνικής Ξενοδοχειακής Υπη−
ρεσίας: Αλεξανδρόπουλος Χρήστος του Γεωργίου, 
κλάδου TE Μηχανικών (Υπομηχανικών − Μηχανολόγων) 
με βαθμό Α΄ και με Α.Δ.Τ. ΑΕ481233, και αναπληρωτής 
ο Κυριαζόπουλος Νικόλαος του Στέργιου, κλάδου ΔΕ 
Τεχνικών (ειδ.: Συντηρητής Κτιρίων) με βαθμό Α΄ και με 
Α.Δ.Τ. Μ584508.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 11 Νοεμβρίου 2011

Ο Διοικητής
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
 Στην Φ.120.61/201/111940δ/Β2/14−10−2011 πράξη της 

Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2368/τ.Β΄/25−10−2011, 
στη σελίδα 33594 στην Β΄ στήλη στον 46ο στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «......σύμφωνα με τα οποία οι Αναστά−
σιος Κάτος.......»

στο ορθό: «σύμφωνα με τα οποία οι Ελευθέριος Σκα−
λίδης (ΦΕΚ διορισμού 140/22−8−1986), Αναστάσιος Κά−
τος.....»

  (Από το Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων)

    Ö

 (10)
 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ.65301/13175/9.6.2011 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 1518/27.6.2011 
τεύχος Β΄ γίνεται διόρθωση ως προς το επώνυμο, 

από το λανθασμένο: «ΖΗΣΗ», 
στο ορθό: «ΜΠΑΣΚΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
    Ö 

(11)
 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ.67745/2011/0017098/ 

2−11−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 
2598/07−11−2011 ΦΕΚ (τεύχος Β΄), διορθώνεται ως προς, 
το όνομα πατέρα:

από το λανθασμένο: «ΗΛΙΑΣ»,
στο ορθό: «ΗΛΙΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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