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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συγκρότηση ΙΑ΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έδρα
το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. .......................................................
Συγκρότηση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των
Υπαλλήλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας στην έδρα κάθε
Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ...
Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). .......................................................................
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόννο
γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αι−
γαίου Πελάγους το 2009 με προορισμό την πα−
ραγωγή παραδοσιακών τυριών, στο πλαίσιο της
αριθμ. 328609/28−09−2009 Κοινή υπουργική από−
φαση και των κανονισμών Καν.(ΕΚ) 1405 ..................
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του ΚΑΠΗ Δήμου Γρεβενών. ....................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.79563
(1)
Συγκρότηση ΙΑ΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλ−
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έδρα το Εθνικό
Ίδρυμα Κωφών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 284 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) 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».
γ) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και
άλλες διατάξεις».
ε) των άρθρων 4 παρ. 19 και 20 και 15 παρ. 1 του
Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
στ. του αναγκαστικού Νόμου 726/37 (Φ.Ε.Κ. 228/τ. Α΄/
15−6−1937)
ζ. του Π.Δ. 265/1979 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Περί συστάσεως
Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία “Κέντρον Εκπαιδεύσεως και
Αποκαταστάσεως Τυφλών” και εγκρίσεως Οργανισμού
αυτού».
2. Την αριθμ. 304/1999/26−5−1999 γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ. 39696/26−3−2007 από−
φαση «Σύσταση – Συγκρότηση του ΙΑ΄ Κοινού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με
έδρα το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών» (ΦΕΚ 487 Β΄).
4. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 3523/128/οικ.8652/16−4−2010
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Σύστημα επιλο−
γής προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Οδηγίες για την
εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο)
του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/29−3−2010).
5. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 37.13/927/οικ.11484/
19−5−2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα:
«Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων».
6. Τo με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 37.13/937/9360/16−6−2010
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Συγκρότηση και
λειτουργία Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, καθώς και
συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΔΥΠΕ».
7. 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
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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:
Α. Συγκροτούμε το ΙΑ΄ Κοινό πενταμελές Υπηρεσιακό
Συμβούλιο, αρμόδιο για όλο το προσωπικό, που υπά−
γεται στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
και Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών),
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, με έδρα το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
Β. Το εν λόγω Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτε−
λείται από:
1) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κοινού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του
ή στο Νομό Αττικής. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά
μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον
υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.
2) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Γ. Τα υπό στοιχεία 1 τακτικά μέλη της παρ. B 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.
Δ. Τα υπό στοιχεία 1 τακτικά μέλη του Κοινού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δεν τοποθετού−
νται προϊστάμενοι Διευθύνσεων ως εκ της ιδιότητάς
τους αυτής.
Ε. Το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται
με την παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς
αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμέ−
νων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική
απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη.
Στ. Εισηγητής στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυν−
σης Διοικητικού του κάθε Ν.Π.Δ.Δ, με αναπληρωτή τον
Προϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσω−
πικού της ως άνω Διεύθυνσης.
Ζ. Γραμματέας του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με ανα−
πληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού, που ανήκει
στο προσωπικό αρμοδιότητας του κάθε Συμβουλίου.
Η Η θητεία των μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου
πέμπτου του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π.
και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται
στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010.
Θ. Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέ−
ματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων

υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.79565
(2)
Συγκρότηση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των
Υπαλλήλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας στην έδρα κάθε Δι−
οίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 284 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) 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».
γ) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και
άλλες διατάξεις».
ε) των άρθρων 4 παρ. 19 και 20, 11 και 20 του
Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
στ. του άρθρου 23 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄) «Ανα−
διοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές δι−
ατάξεις».
ζ. του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄)
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο−
πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
2. Την αριθμ. 304/1999/26−5−1999 γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ. 39601/26−3−2007 απόφαση
«Σύσταση – Συγκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών Συμβου−
λίων των υπαλλήλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας στην έδρα κάθε Διοίκησης
Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.)» (ΦΕΚ 487 Β΄).
4. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.3523/128/οικ.8652/16−4−2010
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Σύστημα επιλο−
γής προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Οδηγίες για την

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο)
του n. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/29−3−2010).
5. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.13/927/οικ.11484/
19−5−2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα:
«Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων».
6. Τo με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 37.13/937/9360/16−6−2010
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Συγκρότη−
ση και λειτουργία Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων,
καθώς και συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
των ΔΥΠΕ».
7. 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:
Α. Συγκροτούμε πενταμελές Κοινό Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο των υπαλλήλων των Μονάδων Κοινωνικής Φρο−
ντίδας κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας στην έδρα της
κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.), ως
κατωτέρω:
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, με έδρα την Αθή−
να.
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, με
έδρα τον Πειραιά.
3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα.
6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πά−
τρα.
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, με έδρα το Ηρά−
κλειο.
Β. Το εν λόγω Συμβούλιο είναι αρμόδιο, για το προ−
σωπικό που υπάγεται στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις,
για όλους τους μόνιμους ή συνδεόμενους με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους των Μονάδων
Κοινωνικής Φροντίδας, που εποπτεύονται και ελέγχο−
νται από την Δ.Υ.ΠΕ., με εξαίρεση τους ιατρούς Ε.Σ.Υ.,
για τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης και
αποτελείται από:
1) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή
στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλιο που
εδρεύουν στο νομό αυτό. Ένα τουλάχιστον από τα τα−
κτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά,
εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.
2) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Γ. Τα υπό στοιχεία 1 τακτικά μέλη της παρ. B λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
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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.
Δ. Τα υπό στοιχεία 1 τακτικά μέλη του κάθε Κοινού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δεν
τοποθετούνται προϊστάμενοι Διευθύνσεων ως εκ της
ιδιότητάς τους αυτής.
Ε. Το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται
με την παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς
αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμέ−
νων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική
απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη.
Στ. Εισηγητής στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυν−
σης Διοικητικού του κάθε Ν.Π.Δ.Δ, με αναπληρωτή τον
Προϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσω−
πικού της ως άνω Διεύθυνσης.
Ζ. Γραμματέας του κάθε Κοινού Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με
αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού, που ανήκει
στο προσωπικό αρμοδιότητας του κάθε Συμβουλίου.
Η. Η θητεία των μελών του κάθε Κοινού 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 Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται
στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010.
Θ. Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβα−
νομένων των ειδικευομένων ιατρών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 79566
(3)
Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρει−
ας (Δ.Υ.ΠΕ.).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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 Επι−
λογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
β) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
γ) του τρίτου άρθρου παρ. 1 και 11 του Ν. 3528/2007
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο−
πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και
άλλες διατάξεις».
ε) των άρθρων 4 παρ. 19 και 20, 8, 11 και 20 του
Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
2. Την με αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ. 35989/26−3−2007 από−
φαση «Σύσταση – Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής
Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.)» (ΦΕΚ 487 Β΄).
3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.3523/128/οικ. 8652/16−4−2010
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Σύστημα επιλο−
γής προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Οδηγίες για την
εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο)
του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/29−3−2010)».
4. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.13/927/οικ.11484/
19−5−2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα:
«Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων».
5. Τo με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 37.13/937/9360/16−6−2010
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Συγκρότηση και
λειτουργία Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, καθώς και
συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΔΥΠΕ».
6. Τo με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 37.11/817/7462/16−5−2007
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Απόψεις για την
εφαρμογή των διατάξεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
του ν. 3528/07 στις Δ.Υ.ΠΕ.».
7. 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:
Α. Συγκροτούμε πενταμελές Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο στην έδρα της κάθε μιας από τις κάτωθι
αναφερόμενες Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφε−
ρειών της χώρας.
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, με έδρα την Αθήνα.
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, με
έδρα τον Πειραιά.
3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα.
6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων

Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πά−
τρα.
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, με έδρα το Ηρά−
κλειο.
Β. Το εν λόγω Συμβούλιο είναι αρμόδιο για θέματα της
υπηρεσιακής κατάστασης όλων των μονίμων ή συνδεό−
μενων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων
της Δ.Υ.ΠΕ., με εξαίρεση τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., καθώς και
για τα θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις των
άρθρων 8, 11 και 20 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄).
Γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε ορισμένες
Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπηρετεί πολύ μικρός
αριθμός υπαλλήλων με αποτέλεσμα να μην παρέχεται
η δυνατότητα εκλογής αιρετών εκπροσώπων αλλά και
γενικώς να υπάρχει η αδυναμία λειτουργίας και διορι−
σμού μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, λόγω έλλειψης
υπαλλήλων που να πληρούν τις προϋποθέσεις που προ−
βλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, τότε το προσωπικό
κάθε μιας από αυτές τις μονάδες υπάγεται, για τα θέ−
ματα υπηρεσιακής του κατάστασης, στο Πρωτοβάθμιο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Διοίκησης Υγειονομικής
Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) από την οποία εποπτεύεται και
ελέγχεται.
Δ. Το κάθε Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο απο−
τελείται από:
1) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή
στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλιο που
εδρεύουν στο νομό αυτό. Ένα τουλάχιστον από τα τα−
κτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά,
εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.
2) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Ε. Τα υπό στοιχεία 1 τακτικά μέλη της παρ. Δ 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.
ΣΤ. Τα υπό στοιχεία 1 τακτικά μέλη του Πρωτοβάθμιου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του
Διοικητή της κάθε Δ.Υ.ΠΕ και τοποθετούνται ως προϊ−
στάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προϊστα−
μένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του
Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους
από την τοποθέτησή τους.
Ζ. Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συ−
γκροτείται με την παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύν−
θεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή
Προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπλη−
ρωματική απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη.
Η. Εισηγητής στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβού−
λιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της
κάθε Δ.Υ.ΠΕ., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Τμήμα−
τος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω
Διεύθυνσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Θ. Γραμματέας του κάθε Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄,
με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού, που ανή−
κει στο προσωπικό αρμοδιότητας του κάθε Συμβουλίου.
Ι. Η θητεία των μελών του κάθε Πρωτοβάθμιου Υπηρε−
σιακού 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 Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προ−
βλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικα−
ταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010.
Ια. Όταν το πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρί−
νει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων
υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
συμπεριλαμβανομένων των ειδικευομένων ιατρών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 280626
(4)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόννο γά−
λακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαί−
ου Πελάγους το 2009 με προορισμό την παραγω−
γή παραδοσιακών τυριών, στο πλαίσιο της αριθμ.
328609/28−09−2009 Κοινή υπουργική απόφαση και
των κανονισμών Καν.(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου
και Καν. (ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του άρθρου 33 του Ν. 2538/97 «Τροποποίηση της
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του Ν.3147/03 (Α΄ 135).
1.2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’αριθμ.63/2005 Π.Δ.
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
1.3 του Ν.2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.4 των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί
«Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών,
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων... και άλλες
διατάξεις (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και
το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα
Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το
άρθρο 29 παρ. 1− 8 του Ν.3147/2003 (Α΄ 135).
2. Το Π.Δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την
αριθμ. ΥΙ/2004 (Β΄ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού «για
μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
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3. Τους Κανονισμούς:
3.1 1405/ΕΚ/2006 του Συμβουλίου σχετικά με «τον κα−
θορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν.(ΕΚ) 1782/2003»
(L265), ο οποίος αντικατέστησε τον Καν(ΕΟΚ)2019/1993
του Συμβουλίου (L184).
3.2 1914/ΕΚ/2006 της Επιτροπής «περί λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του Καν. 1405/2006 του Συμβου−
λίου, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη
γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L365), ο οποίος
αντικατέστησε τον Καν. (ΕΟΚ)3063/1993 της Επιτροπής
(L274).
4. Την αρ. 28880/21−04−2009 απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά «με την έγκριση των τροποποιή−
σεων του γενικού προγράμματος για τα μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους οι οποίες υποβλήθηκαν από την
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1914/ 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 του Συμ−
βουλίου» και ειδικότερα την τροποποίηση που αφορά
τη διάθεση ποσού 1.750.000 Ευρώ για την ενίσχυση
της τοπικής παραγωγής γάλακτος για την παραγωγή
παραδοσιακών τυριών.
5. Τις αποφάσεις:
5.1 αριθμ. 50637/29−08−2000 Κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών − Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «έγκρισης
Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) − ΝΠΙΔ» (Β΄ 1104), όπως
ισχύει κάθε φορά.
5.2 αριθμ. 328609/28−09−2009 Κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά
μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος,
όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γά−
λακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδο−
σιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
− Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β΄ 2117).
5.3 αριθμ. 242466/10.02.2010 ΥΑ της Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής
της αριθμ. 328609/28−09−2009 Κοινής υπουργικής από−
φασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του
Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της
τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους − Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου»
(Β΄ 138).
6. Το Α.Π. 81742/18−6−2010 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Στοιχεία για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης για
την παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την πα−
ραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους».
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθμ. 328609/28−09−2009
Κοινής υπουργικής απόφασης των Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρω−
ματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώ−
τος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής
γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδο−

