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Αριθμ. 48300/3544/12
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β΄/1548/
11.06.2002) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών, «Μεταφορά προσώπων και εμπορευμά−
των με αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ.2, του άρθρου 4 του Ν.Δ. 49/1968 (Α΄ 294)
«περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυ−
τοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, όπως αυτό αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1959/1991 (Α΄ 123) «Για τις
οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει.
β. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
γ. Της υπ’ αριθμ. Υ43/06.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2094) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου
Καλογιάννη.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ. Του Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευ−
ση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων».
ε. Του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε
με τη παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) «πε−
ριορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
στ. Της παρ. 15, του κεφαλαίου Ε΄, της Α2/29542/537/91
(Β΄ 707) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών «περί χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ
αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1959/91
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
ζ. Της υπ’ αριθμ. 61512/2900/2002 (Β΄ 1548) απόφασης
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «μεταφο−
ρά προσώπων και εμπορευμάτων με αυτοκίνητα ιδιω−
τικής χρήσης» όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
Α−43281/3245/2003 (Β΄ 1163) και ισχύει.
2. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των ισχυουσών δια−
τάξεων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πριν το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 61512/2900/2002 απόφα−
σης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται άρθρο 1α όπως
παρακάτω:
«Άρθρο 1α
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Διπλοκάμπινα: Ανοιχτά ΦΙΧ οχήματα κατηγορίας
Ν, τύπου αμαξώματος ΒΑ Φορτηγά και ΒΕ Φορτηγά
τύπου Pick−up, στα οποία ο θάλαμος των επιβατών και
η επιφάνεια φορτίου δεν περιλαμβάνεται εντός μιας
ενιαίας μονάδας, διαθέτουν δύο σειρές καθισμάτων και
το μήκος της επιφάνειας φορτίου είναι μεγαλύτερο ή
ίσο του 40% του μήκους του μεταξονίου.
2. Τύπου Βαν: Κλειστά ΦΙΧ οχήματα κατηγορίας Ν, τύ−
που αμαξώματος ΒΒ Ημιφορτηγό, στα οποία ο θάλαμος
επιβατών περιλαμβάνεται εντός μιας ενιαίας μονάδας,
διαθέτουν μια σειρά καθισμάτων (χωρίς καμία αναμονή
για άλλα καθίσματα) καθώς και διατάξεις ασφάλισης
φορτίου (εμπορευμάτων).
3. Μικτής Χρήσης: α. Οχήματα κατηγορίας Ν, τύπου
αμαξώματος ΒΑ Φορτηγά και ΒΕ Φορτηγά τύπου Pick−
up, στα οποία ο θάλαμος των επιβατών και η επιφά−
νεια φορτίου δεν περιλαμβάνεται εντός μιας ενιαίας
μονάδας, διαθέτουν από δύο σειρές καθισμάτων ή και
περισσότερες και το μήκος της επιφάνειας φορτίου
είναι μικρότερο του 40% του μήκους του μεταξονίου.
β. Οχήματα κατηγορίας Ν, τύπου αμαξώματος ΒΒ
Ημιφορτηγό, στα οποία ο θάλαμος των επιβατών και η
επιφάνεια φορτίου περιλαμβάνεται εντός μιας ενιαίας
μονάδας, διαθέτουν τουλάχιστον δύο σειρές καθισμά−
των, με ανώτερο όριο μεταφερόμενων επιβατών μέχρι
οκτώ (8) πλην του οδηγού.

γ. Οχήματα κατηγορίας Μ1, κλειστά, τύπου αμαξώ−
ματος ΑΒ Δύο όγκων, AC Τριών όγκων, AF Πολλαπλής
Χρήσης και AG Φορτηγό τριών όγκων, εφόσον υφίστα−
ται το σχετικό δικαίωμα χρήσης τους.
Άρθρο 2
1. Το άρθρο 1 της απόφασης 61512/2900/2002 του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων
με Διπλοκάμπινα οχήματα.
Η μεταφορά προσώπων κατ’ εφαρμογή της παρ. Α΄,
του άρθρου 4 του Ν. 49/1968/ (Α΄ 203), όπως αυτό αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1959/1991 (Α΄ 123) επι−
τρέπεται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α. Ο τόπος εργασίας των προσώπων που μεταφέρο−
νται με διπλοκάμπινα οχήματα δεν θα πρέπει να εξυ−
πηρετείται συγκοινωνιακά.
β. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μεταφερόμενων
επιβατών, πλην του οδηγού, καθορίζεται ως εξής:
(I) μέχρι τρεις (3) καθήμενους επιβάτες, αν η ΜΑΜΦΟ
του διπλοκάμπινου οχήματος, δεν υπερβαίνει τα 3.500
Kgr (κατηγορία Ν1)
(II) μέχρι τέσσερις (4) καθήμενους επιβάτες, αν η ΜΑΜ−
ΦΟ του διπλοκάμπινου οχήματος, υπερβαίνει τα 3.500
Kgr. (Κατηγορία Ν2, Ν3)
Στην περίπτωση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, που
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο αριθμός
των επιβατών και μέχρι του μέγιστου επιτρεπομένου,
όπως ο αριθμός αυτός ορίζεται στη παρούσα περίπτω−
ση, λαμβάνεται από την εφαρμογή της 13700/1978 (Β΄401)
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.».
2. Το άρθρο 3 της απόφασης 61512/2900/2002 του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεταφορά αγαθών με οχήματα Μικτής Χρήσης».
β. Η παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί στο πιστοποι−
ητικό ταξινόμησης της αρμόδιας τελωνιακής αρχής ως
αυτοκίνητα δασμολογικής κλάσης 8703 και πληρούν
τα οριζόμενα στη παρ.3 του άρθρου 1α, επιτρέπεται να
μεταφέρουν αγαθά που ανήκουν στους κατόχους τους
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 15 του Κεφα−
λαίου Ε΄ της Α2/29542/5347/1991 «Χορήγηση αδειών κυ−
κλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 1959/91» απόφασης (Β΄ 707) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.
61512/2900/2002 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«3. Αυτοκίνητα οχήματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία
ως μικτής χρήσης, μπορούν να χαρακτηριστούν εκ νέου
σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον ισχύουν τα οριζόμενα
σ’ αυτήν.».
4. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η
61512/2900/2002 απόφασή μας.
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Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. Κ1−388
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 185).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο−
μοθεσίας (Α΄ 297).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 «Απλοποίηση δια−
δικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών
εταιρειών και άλλες διατάξεις (Α΄/90).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015» (226/Α΄) και του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄/152).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).
7. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141).
8. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106721/2012 «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Αθανάσιο
Σκόρδα» (Β΄ 2094).
9. Το υπ’ αριθμ. 4441/26−2−2013 έγγραφο του Επιμελη−
τηρίου Αιτωλοακαρνανίας, που καταγράφει αναλυτικά
τις υπηρεσιακές ανάγκες, που καθιστούν επιτακτική την
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του
10. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή
το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμος οικονομικά Οργα−
νισμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης έως 31−
12−2013 για δέκα (10) υπαλλήλους και σε κάθε περίπτωση
έως 20 ώρες μηνιαίως για τον καθένα.
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Οι ώρες υπηρεσιακής απασχόλησης των παραπάνω
υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρεωτι−
κού ωραρίου εργασίας για την πραγματοποίηση ημερίδων,
συνεδρίων και διαφόρων εκδηλώσεων, απογευματινές
ώρες, τη συμμετοχή των υπαλλήλων στις συνεδριάσεις
των Διοικητικών Συμβουλίων και Διοικητικών Επιτροπών
τους, οι οποίες γίνονται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας καθώς και την αντιμετώπιση μεγάλου όγκου
συναλλαγής και εκκρεμοτήτων που έχουν δημιουργηθεί
από την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης Κ1−941/2012
όπως τροποποιήθηκε από την Κ1−1136/2012 σχετικά με τον
καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
και της Υπηρεσίας μιας στάσης, παραλαβή φακέλων και
ολοκλήρωση αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων μελών
καθώς και έλεγχος απογραφής επιχειρήσεων και μετά−
πτωση στη βάση του ΓΕΜΗ. Αντιμετώπιση προβλημάτων
έλλειψης προσωπικού λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και
συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
τού Επιμελητηρίου.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ως άνω
Επιμελητηρίου και ειδικότερα έχει προβλεφθεί πίστω−
ση στον προϋπολογισμό ύψους 10.000 ευρώ (ΚΑΕ0261).
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. 5309
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11671/18−03−2005 απόφασης
του Υφυπουργού Πολιτισμού «περί Κανονισμού Προ−
πονητών Καλαθοσφαίρισης».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του A.N. 397/68 περί επανασυστάσεως της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού και αρμοδιοτήτων αυτής(ΦΕΚ
Α΄ 101).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο 10 του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 31 του Ν. 2725/99
«Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός Αθλητισμός και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121).
δ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
2. Το Π.Δ. 86/2013 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
3. Την υπ’ αριθμ. 76056/Η/04−07−2012 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιωαννίδη» (Β΄ 2091).

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ1-ΘΡΙ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Την υπ’ αριθμ. 11671/18−03−2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Πολιτισμού «Κανονισμός Προπονητών Καλα−
θοσφαίρισης» (Β΄ 407).
5. Το υπ’ αριθμ. 5885/16−11−2012, έγγραφο της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.).
6. Το υπ’ αριθμ. 7314/13 από 25−02−2013 έγγραφο του Συν−
δέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.Κ.)
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 11671/18−03−2005 απόφαση
Υφυπουργού Πολιτισμού «περί Κανονισμού Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης» ως ακολούθως:
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρ. 4
του άρθρου 12 τροποποιείται ως εξής: β) Να έχει ηλικία
μεταξύ 23 − 45 ετών.
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Β΄ της παρ. 4
του άρθρου 12 τροποποιείται ως εξής: β) Να έχει ηλικία
μέχρι 50 ετών.
3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 12 τροποποιείται ως εξής: β) Να έχει ηλικία
μέχρι 55 ετών. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 11671/18−
03−2005 απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ,
ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ−
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» στην
ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Ατ−
τικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» θα
καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντι−
μετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά−
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ. 3 του
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων...., για την
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων
και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 τ.Α΄).
4. Την από 03−07−2012 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑ−
ΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ.
«ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.».
5. Την αριθμ. 12/238ης/06−12−2012 απόφαση της Ολομέ−
λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά−
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪ−
ΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ
Ε.Π.Ε.» στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττι−
κής της Περιφέρειας Αττικής, με το Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» θα
καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντι−
μετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.25876
(4)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο−
κάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑ−
ΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ−
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Τομέα της Πε−
ριφέρειας Αττικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά−
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ. 3 του
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων...., για την
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων
και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
141 τ.Α΄).
4. Την από 15−03−2012 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟ−
ΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.».
5. Την αριθμ. 3/238ης/06−12−2012 απόφαση της Ολομέ−
λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.25879
(5)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκά−
θαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττι−
κής, με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ1-ΘΡΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.25882
(6)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκά−
θαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» στην
ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας του
Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με
το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά−
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ. 3 του
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων για την
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων
και Κλινικών» (ΦΕΚ194 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
141 τ.Α΄).
4. Την από 15−03−2012 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟ−
ΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.».
5. Την υπ’ αριθμ. 5/238ης/06−12−2012 απόφαση της
Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά−
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪ−
ΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ
Ε.Π.Ε.» στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενό−
τητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας
Αττικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ».
Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» θα καλύπτει
την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση
οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.25885
(7)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκά−
θαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» στην
ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας του
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά−
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
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και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ. 3 του
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων....,για την
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων
και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
141 τ.Α΄).
4. Την από 15−03−2012 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟ−
ΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.».
5. Την αριθμ. 4/238ης/06−12−2012 απόφαση της Ολομέ−
λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά−
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΪ−
ΑΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ
Ε.Π.Ε.» στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενό−
τητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας
Αττικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ».
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» θα καλύπτει
την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση
οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 9370/8131
(8)
Έγκριση των υπ’ αριθμ. 4/2013 και 88/2012 αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ανθοκομι−
κή Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» περί σύστασης έξι (6)
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ, σε εφαρ−
μογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−1−2010) «Οργανι−
σμός 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 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».
δ) Του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/14−11−2002)
«Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και
λοιπές διατάξεις».
ε) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ1-ΘΡΙ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Την υπ’ αριθμ. 1583/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με την
οποία έγινε δεκτή η αγωγή των Αγγέλου Ντόκα του Θεοδώρου, Ιωάννη Ζήκα του Αθανασίου, Σοφίας − Ζωής Πούρη του
Αναστασίου, Χαρίκλειας Νάσιου του Δημητρίου, Φλώρας Θηβαίου του Γεωργίου και Σταύρου Γουρτζέλη του Εμμανουήλ,
εργαζομένων στο ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» με συμβάσεις, με την οποία αναγνωρίζεται ότι οι ανωτέρω
συνδέονται με το ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
από 14−07−2005, 27−06−2005, 04−05−2005, 25− 08−2003, 09−02−2006 και 26−04−2006 αντίστοιχα.
3. Το υπ’ αριθμ. 12103/2012 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει ασκη−
θεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) κατά της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και
συνεπώς η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη.
4. Την υπ’ αριθμ. 88/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς»
περί σύστασης έξι (6) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ,
σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
5. Την υπ’ αριθμ. 04/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς»,
με θέμα ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 88/2012 προηγούμενης απόφασης του ιδίου περί σύστασης έξι (6) προ−
σωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ, σε εφαρμογή τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις υπ’ αριθμ. 4/2013 και 88/2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική
Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» περί σύστασης έξι (6) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΚΑΣ του Θεοδώρου

ΔΕ

Φυλάκων

1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΚΑΣ του Αθανασίου

ΥΕ

Εργατών καθαριότητας

1

ΣΟΦΙΑ−ΖΩΗ ΠΟΥΡΗ του Αναστασίου

ΥΕ

Εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων

1

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΑΣΙΟΥ του Δημητρίου

TE

Τεχνολόγων Γεωπόνων

1

ΦΛΩΡΑ ΘΗΒΑΙΟΥ του Γεωργίου

ΥΕ

Υπαλλήλων γενικών καθηκόντων

1

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΡΤΖΕΛΗΣ του Εμμανουήλ

ΔΕ

Φυλάκων

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον 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
98.000,00 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2013 σε βάρος
των Κ.Α. 00.6021.01 και 00.6052.01. Ανάλογη δαπάνη θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών
των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 130
(9)
Τροποποίηση – διόρθωση της υπ’ αριθμ. 21/2011 απόφα−
ση Δημάρχου Φαιστού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
220/Β΄/11.2.2011.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τα άρθρα 58 περ δ και 254 του Ν.3852/10.
2. Την 21/2011 απόφαση Δημάρχου που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 220 /11−02−2011 τ.Β΄( Διαπιστωτική πράξη κατά−
ταξης των υπαλλήλων του Δήμου Φαιστού σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010).
3. Τον υπηρεσιακό φάκελο της μόνιμης υπαλλήλου
ΔΕ1 Διοικητικών Καρουζάκη Ειρήνης− Ελένης του Γεωρ−
γίου από τον οποίο προκύπτει ότι εκ παραδρομής δεν
δημοσιεύθηκε ορθώς το κύριο όνομα της καθώς τόσο
στο ΦΕΚ Διορισμού με αριθμό 966/7−12−2009 τεύχος Γ΄
όσο και στα λοιπά έγγραφα της υπαλλήλου και κυρίως
στο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ανα−

φέρεται ότι το σωστό ονοματεπώνυμο είναι «Καρουζάκη
Ειρήνη − Ελένη του Γεωργίου» και όχι «Καρουζάκη Ειρήνη
του Γεωργίου» όπως έχει δημοσιευθεί στην αναφερό−
μενη διαπιστωτική πράξη.
4. Την ανάγκη διόρθωσης του λάθους προκειμένου να
αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα στον υπηρεσιακό
φάκελο της υπαλλήλου, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21/2011 απόφασης
Δημάρχου Φαιστού για τη διόρθωση του σφάλματος
στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου ΔΕ1 Διοικητικών από
«Καρουζάκη Ειρήνη του Γεωργίου» σε «Καρουζάκη Ει−
ρήνη− Ελένη του Γεωργίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοίρες, 25 Φεβρουαρίου 2013
Η Δήμαρχος
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ1-ΘΡΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 090/9
(10)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στους
Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/τ.
Α΄/10.11.53), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 παρ. 1
και 2 παρ.2 του Ν.Δ. 3710/1957 (Α΄ 100), 5 περ. Β΄ του
Ν.861/1979 (Α΄ 2), 34 του Ν. 2972/2001 (Α΄ 291), 8 του
Ν. 3210/1955 (Α 115) και ισχύει σήμερα.
1.2. Των διατάξεων του Β. Δ. της 11/7/1957 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/
15.7.57), και των άρθρων 15 παρ. 1 και 2 του Ν. 1573/1985
(ΦΕΚ 201/τ.Α΄/27.11.85) και 37 παρ. 4 του Ν. 2676/1999
(ΦΕΚ 1/τ.Α΄/5.1.99).
1.3. Του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/22.5.89) περί του «Ορ−
γανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. 090/1/10.2.83 (ΦΕΚ 67/τ.Β΄/83) απόφασή
μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ’ αριθμ. 24/29.7.2010 πράξη Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 268/2.8.2010, τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών
Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημόσιου
και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) με την οποία διορίσθη−
κε Διοικητής στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος
του Αποστόλου με τριετή θητεία.
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.10021/οικ. 17726/2634/16.7.2010 (ΦΕΚ
247/ 16.7.2010, τ.Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργά−
νων Διοίκησης φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα) απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία διορίσθηκε
Υποδιοικητής του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ο Διονύσιος Πατσούρης
του Χαραλάμπους με τριετή θητεία.
5. Την υπ’ αριθμ. 10021/οικ. 31695/1965/23.12.2011 (ΦΕΚ
462/ 28.12.2011, τ.Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργά−
νων Διοίκησης φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία διορίστηκε Υποδι−
οικητής του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ η Τριανταφυλλίδη Βασιλική του
Αθανασίου με τριετή θητεία.
6. Την υπ’ αριθμ. Φ.10021/4493/268/15.2.2013 πράξη
(ΦΕΚ 62/15.2.2013, τ.Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και
Οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημόσιου και Ευ−
ρύτερου Δημόσιου Τομέα) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με
την οποία διορίστηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ο
Κωνσταντίνος Παπαθανασίου του Γεωργίου με τριετή
θητεία.
7. Την αναγκαιότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Δι−
οικητή ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και καθορισμού
του αναπληρωτή του για την εύρυθμη και αποτελεσμα−
τική λειτουργία του Ιδρύματος.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Α) Αναθέτουμε ανά Υποδιοικητή, την άσκηση των
παρακάτω αρμοδιοτήτων εκτός από τα θέματα, με τα
οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Ιδρύματος:
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Ι. Υποδιοικητή Διονύσιο Πατσούρη
α) Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών
2. Παροχών
3. Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων
4. Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.
5. Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας
β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στη Νομι−
κή Διεύθυνση, την αποδοχή των επ’ αυτών γνωμοδο−
τήσεων και την αποδοχή των πρακτικών της Νομικής
Διεύθυνσης επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των
παραπάνω Διευθύνσεων.
II. Υποδιοικητή Κωνσταντίνο Παπαθανασίου
α) Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Προμηθειών.
3. Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
4. Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης
5. Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στη Νομι−
κή Διεύθυνση, την αποδοχή των επ’ αυτών γνωμοδο−
τήσεων και την αποδοχή των πρακτικών της Νομικής
Διεύθυνσης επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των
παραπάνω Διευθύνσεων.
III. Υποδιοικήτρια Βασιλική Τριανταφυλλίδη
α) Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Τεχνικής Υποστήριξης
2. Εκμετάλλευσης
3. Εφαρμογών
4. Τεχνικής και Στέγασης
β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στη Νομι−
κή Διεύθυνση, την αποδοχή των επ’ αυτών γνωμοδο−
τήσεων και την αποδοχή των πρακτικών της Νομικής
Διεύθυνσης επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των
παραπάνω Διευθύνσεων.
2. Ορίζουμε ως αναπληρωτή του Διοικητή σε περίπτω−
ση κωλύματος ή απουσίας του, τον Υποδιοικητή Κων−
σταντίνο Παπαθανασίου και σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας τούτου, τον Υποδιοικητή Διονύσιο Πατσούρη.
Β. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταρ−
γείται το άρθρο 1 της 090/1/10.2.83 (ΦΕΚ 67/τ.Β/83), από−
φασής μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην υπ’ αριθμ. Φ. 134969/154/13.2.2013 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 468/τ.Β΄/28.2.2013, στη σελίδα 9463, γί−νεται η εξής
διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «ΝΤΑΟΥΤΙ ΓΙΕΤΡΙΤ».
Στο ορθό: «ΝΤΑΟΥΤΙ ΠΕΤΡΙΤ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ1-ΘΡΙ
11540

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02006612103130008*
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