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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.41346
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.8735/9−3−2012 (ΦΕΚ 700/
Β΄/12−3−2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσω−
τερικών και Οικονομικών «Ορισμός μέγιστου επιτρε−
πόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κα−
τόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1
της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθμού για το έτος 2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.33/2006 Πράξης Υπουργι−
κού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων
στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄), όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α΄).
5. Την ανάγκη περιστολής των δαπανών στους Οργα−
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, λόγω
των δημοσιονομικών συνθηκών.
6. Τη μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50 %) του αριθ−
μού των χορηγηθεισών εγκρίσεων για το έτος 2011 σε
σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010, και
κατά δέκα τοις εκατό (10 %) του αριθμού των χορη−
γούμενων εγκρίσεων για το έτος 2012 σε σχέση με τις
αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2011, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 3986/2011, πλην των
εγκρίσεων που εξαιρούνται ρητώς των διατάξεων αυτών.
7. Το γεγονός ότι, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ο
μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εγκρίσεων για το έτος
2011 διαμορφώθηκε σε 4.975 άτομα.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 8735/9−3−2012 (ΦΕΚ 700/Β΄/12−3−2012)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομι−
κών «Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατό−
μων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθω−
σης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθμού για το έτος 2012», με την οποία διαμορφώθηκε ο
μέγιστος αυτός αριθμός σε 4.477 άτομα συνολικά.
9. Τo γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, οι συμβά−
σεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης
έργου στους ΟΤΑ α΄βαθμού αμιγώς αμειβόμενων από
την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων, για
τις οποίες εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών δεν υπόκεινται
στον περιορισμό της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά, επειδή η δαπάνη
της αμοιβής των ανωτέρω συμβασιούχων θα καλυφθεί
εξ’ ολοκλήρου από τα ποσά που θα καταβάλουν στους
ΟΤΑ, ως αντίτιμα, οι ιδιώτες που θα απολαμβάνουν τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Το Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/995/οικ.22393/28−9−2012 έγγρα−
φο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη.
12. Την ανάγκη απορρόφησης πόρων από το ΕΣΠΑ
για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών των φορέων των ΟΤΑ α
' βαθμού, που φιλοξενούν τέκνα γονέων ωφελούμενων
από τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελ−
ματικής ζωής» του ΕΣΠΑ, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 8735/
9−3−2012 (ΦΕΚ 700/Β΄/12−3−2012) κοινής απόφασής μας,
ως ακολούθως:
2. Εκ των ανωτέρω 4.477 ατόμων, η δαπάνη της αμοι−
βής των 1800 θα προέλθει από τους Κεντρικούς Αυτο−
τελείς Πόρους των ΟΤΑ και των 2.677 από ερευνητικά,
αναπτυξιακά συμβόλαια και συγχρηματοδοτούμενα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργα.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Υ4α/οικ. 105343
Τροποποίηση του Οργανισμού
του Γενικού Νοσοκομείου − Κ.Υ. Ιεράπετρας.

(2)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7 και 11 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν,
β) του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄)
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον με την υπ' αριθ.
Υ4α/οικ.48314 Κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1680/τ.
Β΄/2012) καταργήθηκαν εκ παραδρομής θέσεις ιατρικού
προσωπικού στις οποίες υπηρετούν ιατροί,
δ) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ε) του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 25 του
Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄),
στ) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθ−
μιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών

του ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατά−
ξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄),
ζ) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄),
η) τη με αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ84627/2011 «Διασύνδεση
Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης
τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/B'), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει,
θ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.91432/11 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Δι−
οίκησης» (ΦΕΚ 2012/Β/9−9−2011),
ι) την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄ 2105/9−7−2012).
2. Τις υπ’ αριθμ. 13/28.07.2011 (θέμα 9ο), 14/24.08.2011
(θέμα 2ο), 15/27.09.2011 (θέμα 10ο) και 16/3.11.2011 (θέμα 9ο)
αποφάσεις του Κ.Ε.Σ.Υ.ΠΕ. και το γεγονός ότι δεν συμπε−
ριλήφθηκαν εκ παραδρομής θέσεις υπηρετούντος ιατρι−
κού προσωπικού στην υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.48314/4.5.2012
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1680/Β΄/2012).
3. Την υπ’ αριθμ. 2903/16−3−2012 εισήγηση του Διοικητή
της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
4. Το υπ’ αριθμ. 6372/11−6−2012 έγγραφο του Υποδιοι−
κητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
5. Το υπ’ αριθμ. 478/11−6−2012 έγγραφο του κοινού Διοι−
κητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.48314/4.5.2012 κοινή υπουργική
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου − Κ.Υ.
Ιεράπετρας» (ΦΕΚ 1680/τ.Β΄/2012), τροποποιείται και συ−
μπληρώνεται όπως παρακάτω:
Στο άρθρο 14 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» και στις θέσεις
της ιατρικής υπηρεσίας, η (Α) παράγραφος αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συ−
σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του
Ν. 1397/1983, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του
Υπουργείου Υγείας και κατανέμονται στο Νοσοκομείο −
Κέντρο Υγείας αυτό, όπως παρακάτω:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

3

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΠΑΣ

2

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

3

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ−ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΠΑΣ

2

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

3

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

3

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΠΑΣ

2

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ

4

Ω.Ρ.Λ.

1

ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληούμε−
νο άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 27505
(3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 39100/23.04.2010 απόφασης
συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Υπηρε−
σιών Επιμελητών Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανη−
λίκων της χώρας, του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων
Αρρένων Βόλου και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοι−
νωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 98042/27.09.2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ.
4 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»,
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΄
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 Π.Δ. 36/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης» (ΦΕΚ Α΄ 29) και του Π.Δ. 195/2006(ΦΕΚ Α΄ 199)
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών επιμελητών
κοινωνικής αρωγής»,
δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ Α΄ 81),
ε) της υπ’ αριθμ. 142522/21.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2262) κοινής
απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»,
στ) της υπ’ αριθμ. 48003/8.4.1999 (ΦΕΚ Β΄ 371) απόφα−
σης σύστασης−συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσια−
κών Συμβουλίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της
υπ’ αριθμ. 4930/24.1.2007 (ΦΕΚ Β΄ 60) απόφασης ορισμού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εκ των λειτουργούντων στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως αρ−
μοδίου για την κρίση επί της υπηρεσιακής κατάστασης
των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής και την άσκηση
σύμφωνα με το νόμο πειθαρχικής δικαιοδοσίας.
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2. Της υπ’ αριθμ. 39100/23.04.2010 (ΦΕΚ 510/Β/2010)
απόφασης συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανη−
λίκων της χώρας, του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρ−
ρένων Βόλου και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής
Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3860/2010
(ΦΕΚ Α΄111/2010) «Βελτιώσεις της ποινικής Νομοθεσίας
για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπι−
ση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των
ανηλίκων» με τις οποίες συνιστάται στο Υπουργείο Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
αποκεντρωμένη ειδική υπηρεσία με την ονομασία Ειδι−
κή Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων, η οποία υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό.
4. Την υπ’ αριθμ. 62897/6−7−2012 (ΦΕΚ 2094 τ. Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
5. Την υπ’ αριθμ. 98042/27.09.2010 (ΦΕΚ1590/Β/2010)
απόφαση με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.
39100/23.04.2010 (ΦΕΚ510/Β/2010 απόφαση συγκρότη−
σης Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Υπηρεσιών Επιμελη−
τών Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας,
του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και
των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
6. Την υπ’ αριθμ 118950/22.12.2011 Διαπιστωτική Πράξη
με την οποία έχει γίνει αυτοδικαίως αποδεκτή η αί−
τηση παραίτησης από την υπηρεσία της Μελπομένης
−Αγγέλικας Κατσαδήμα του Νικολάου, υπαλλήλου του
κλάδου ΠΕ Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίων Ανηλίκων
−προσωρινός−, με βαθμό Β΄ και ΜΚ 4ο της Υπηρεσί−
ας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων
Αθηνών και έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτής, από
16.11.2011, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης
παραίτησής της.
7. Το γεγονός ότι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες
επιβάλλουν τη λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων των Δικαστηρίων
Ανηλίκων της χώρας, του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων
Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής
Αρωγής και της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων.
8. 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:
Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 39100/23.04.2010 (ΦΕΚ
510/Β/2010) απόφασης του Υφυπουργού Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί με τη υπ’ αριθμ. 98042/27.09.2010
(ΦΕΚ 1590/Β/2010) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την
προσθήκη Α) στο τέλος της παρ. 1α των λέξεων: «Εάν
ελλείπει ο εν λόγω προϊστάμενος, Πρόεδρος του Συμ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

βουλίου ορίζεται Προϊστάμενος Δ/νσης της ΚΤΥΔΔΑΔ
με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» και
Β) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1β των
λέξεων: « ή δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι της YEA Αθήνας
ή Πειραιά που έχουν διατελέσει τουλάχιστον Προϊστά−
μενοι Τμήματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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