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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 3315

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

12 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή−
λωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012. ....................
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι., στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου
Κω», Νομού Δωδεκανήσου «Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.». ................
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)», Νομού
Πέλλας. ..................................................................................................
Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη
διατήρηση θέσεων εργασίας. ............................................
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο−
μείου − Κ.Υ. Καλαβρύτων. ......................................................
Μεταφορά θέσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής. ..
Μεταφορά θέσης του Δήμου Σύρου − Ερμούπο−
λης. ...........................................................................................................
Συμπλήρωση της αριθ. 19374/9−1−2012 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης. .............................................................
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των 60 ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας, για κλάδους υπαλλή−
λων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερεια−
κής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, για το έτος 2012». ........................................
Έγκριση υπέρβασης ανωτάτου ορίου ημερών κίνη−
σης εκτός έδρας υπαλλήλων στην Διεύθυνση Τε−
χνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθί−
ας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος
2012. ..........................................................................................................
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2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄).
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄),
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη».
4. Την απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1162/2012
(ΦΕΚ 2202 Β΄).
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοι−
χείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, έτους
2012 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ: 1210
(1)
Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλω−
σης στοιχείων ακινήτων έτους 2012.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄).

F
Αριθμ. Φ.500/87/Ε5/150131
(2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι., στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητι−
σμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω», Νο−
μού Δωδεκανήσου «Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ του
Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού
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ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν. 3232/2004
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
10. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
11. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
12. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Τη με αριθμό Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». (ΦΕΚ Β΄ 2105)
14. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας
αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν
άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου,
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
15. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168)
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
16. Τη με αριθμό 88/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δη−
μοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρε−
φονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω», Νομού Δωδεκανήσου
«Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.» που διαβιβάστηκε με το αρ. 1777/17−08−2012
έγγραφο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. στο Υπουργείο Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών
Σταθμών Δήμου Κω», Νομού Δωδεκανήσου «Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.»
ύψους 11.171,4 για το 2013 ευρώ περίπου και για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη.
19. Την αριθμ. 1790/21−08−2012 βεβαίωση της Οικονο−
μικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πί−
στωσης, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμε−
τοχής όλων των ειδικοτήτων, στον Δημοτικό Οργανισμό
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Δήμου Κω», Νομού Δωδεκανήσου «Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.»

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το
Ν.Π.Δ.Δ. αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχί−
ζοντας την 01−01−2013.
2. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Δήμου Κω», Νομού Δωδεκανήσου.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 11.171,4 ευρώ περίπου για το 2013 η οποία
θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 15.6041.02 και 70.6041.02
σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώ−
που «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω», Νομού Δω−
δεκανήσου, ως εξής:
11.171,4 ευρώ (5 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ x 12
μήνες) για το έτος 2013 και για καθένα από τα επόμενα
οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2013 έχει δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του
Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω»,
Νομού Δωδεκανήσου, και για καθένα από τα επόμενα
οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 11.171,4
ευρώ περίπου η οποία θα δεσμεύεται στους αντίστοι−
χους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/80/Ε5/150104
(3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓ−
ΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)», Νομού Πέλλας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β, γ, δ του
ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του
ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν. 3232/2004
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
9. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
10. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Τη με αριθμό 48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄
2105).
12. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
13. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».
14. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας
αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν την
άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου,
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
15. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168)
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
16. Τη με αριθμό 16/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)»,
Νομού Πέλλας, η οποία διαβιβάσθηκε με το με αριθμό
πρωτ. 8910/09−07−2012 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης προς το Υπουργείο Παιδείας, καθώς
και την ορθή επανάληψη της, η οποία διαβιβάσθηκε στο
ίδιο Υπουργείο με το από 31−07−2012 τηλεαντιγράφημα
του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)»,
Νομού Πέλλας, ύψους 372,38 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος
2012 και ποσό ύψους 4.468,56 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη.
19. Την Δ.Υ/11−06−2012 βεβαίωση της Οικονομικής Υπη−
ρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης,
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής
όλων των ειδικοτήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)», Νομού Πέλλας.
• Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το
ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο
αρχίζοντας από 1−12−2012.
• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓ−
ΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)», Νομού Πέλλας.
• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 372,38 ΕΥΡΩ για το 2012 η οποία θα
καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10.6041 και 10.6054 σε βάρος
του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)», Νομού Πέλλας, ως εξής:
372,38 ΕΥΡΩ (2 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ x 1
μήνα) για το έτος 2012 και 4.468,56 ΕΥΡΩ (2 θέσεις
x 186,19 ΕΥΡΩ x 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα
οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 θα δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛ−
ΛΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)», Νομού Πέλλας και για καθένα από
τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπά−
νη ύψους 4.468,56 ΕΥΡΩ η οποία θα δεσμεύεται στους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 21190/475
(4)
Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη
διατήρηση θέσεων εργασίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ» (ΦΕΚ 247 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του
Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελε−
σματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ 38 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 «Εθνι−

49306

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

κό Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Π.Δ. 85/2012
(ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με−
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
10. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105
Β΄).
11. Την υπ’ αριθμ. 19648/638/11−11−2011 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Όροι
και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας
σε Ξενοδοχειακές επιχ/σεις ετών 2011−2012» (ΦΕΚ Β΄).
12. Την υπ’ αριθμ. 2696/25−19−2012 απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρ. 41/25−9−2012) που μας υποβλήθηκε
με το υπ’ αριθμ. Β137085/9−10−2012 έγγραφό του.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, ύψους 23.868,98 € (ΚΑΕ
2493).
14. Την υπ’ αριθμ. Β141253/30−10−2012 Βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ για τη δέσμευση του
ποσού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της επιχορήγησης των παρακάτω αναφε−
ρομένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως εξής:
1) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ
Α.Ε. Ξ.Κ.Τ.Ε.» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙ για
το ξενοδοχείο «ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ Α.Ε. − ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙ» με το ποσό των επτακοσίων ενενή−
ντα τριών ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (793,78 €).
2) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ» − «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΙΡΑΝΤΕΣ»
για το ξενοδοχείο «ΑΜΙΡΑΝΤΕΣ» με το ποσό των τριών
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα τεσ−
σάρων λεπτών (3.858,14 €).
3) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΑΛΚIΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.» − «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CACTUS BEACH»
για το ξενοδοχείο «CACTUS BEACH HOTEL» με το ποσό
των πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ
και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (5.334,94 €).
4) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙ−
ΝΤΕΝΣΙΣ Α.Ε» − «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VILLAGE HEIGHTS GOLF
RESORT» για το ξενοδοχείο «VILLAGE HEIGHTS GOLF
RESORT» με το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων
εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
(7.273,24 €).
5) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ
ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»−
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRETAN MALIA PARK» για το ξενοδοχείο
«CRETAN MALIA PARK» με το ποσό των τριών χιλιάδων
τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τεσσά−
ρων λεπτών (3.488,94 €).
6) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΟΥ−
ΡΑΝΑΚΗΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΗ» − «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CACTUS ROYAL RESORT» για το
ξενοδοχείο «CACTUS ROYAL RESORT» με το ποσό των
τριών χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα
τεσσάρων λεπτών (3.119,74 €).

Το άθροισμα της δαπάνης από τις παραπάνω εγκρί−
σεις θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων
οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ
λεπτών (23.868,78 €) και θα καλυφθεί από τον προϋπολο−
γισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) στον οποίο έχει προβλεφθεί
ποσό 600.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Υ4α/107666
(5)
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο−
μείου − Κ.Υ. Καλαβρύτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7, 8 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) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
γ) τoυ 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,
δ) Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθ. Υ4α/39514 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1156/τ.Β΄/2012) καταργήθηκαν
εκ παραδρομής θέσεις προσωπικού οι οποίες δεν ήταν
κενές, αφού η διαδικασία κάλυψης τους βρισκόταν στο
τελευταίο στάδιο.
ε) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 25 του
Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄).
ζ) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμι−
ση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του
ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄).
η) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
θ) την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
ι) τη με αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ84627/2011 «Διασύνδεση
Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής
τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ια) 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).
2. Το υπ’ αριθ. 10044/24−5−2012 έγγραφο του Διοικητή
της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
Δυτ. Ελλάδας
3. Τα υπ’ αριθ. Φ.2/1406/2−5−2012 και Φ.2/1638/23−5−2012
έγγραφα του Διοικητικού Διευθυντή του Γ.Ν.−Κ.Υ. Κα−
λαβρύτων.
4. Τις υπ’ αριθμ. 13/28.7.2011 (Θέμα 9ο), 14/24.8.2011
(Θέμα 2ο), 15/27.9.2011 (Θέμα 10ο) και 16/3.11.2011 (Θέμα
7ο) αποφάσεις του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ., αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθ. Υ4α/39514 κοινή υπουργική απόφαση «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλαβρύτων»
(ΦΕΚ 1156/τ.Β΄/2012), τροποποιείται και συμπληρώνεται
όπως παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1
Στο άρθρο 13 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» επέρχονται οι
κάτωθι αλλαγές:
α) στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, η (Α) παράγρα−
φος αντικαθίσταται και β) στις θέσεις της Νοσηλευτι−
κής Υπηρεσίας ο κλάδος ΤΕ Επισκεπτών−τριών Υγείας
αναδιατυπώνεται και ως εκ τούτου οι εν λόγω θέσεις
διαμορφώνονται 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

1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

1

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ−ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΣΥΝΟΛΟ
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3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών –τριών Υγείας
Δύο (2) θέσεις»
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
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(6)
* Μεταφορά θέσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Με την υπ’ αριθμ. 657/2012 απόφαση του Δημάρχου
Αγίας Παρασκευής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου
45 παρ. 5 του Ν. 3979/2011, του άρθρου 35 παρ. 5 του
Ν. 4024/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, με−
τατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του
Κωνσταντίνου, με βαθμό Δ΄, από τον κλάδο ΔΕ Σχολικών
Φυλάκων στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της
θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Αγίας Παρασκευής.
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
50250/44290/06−11−2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1216/Γ΄/16−11−2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(7)
* Μεταφορά θέσης του Δήμου Σύρου − Ερμούπολης.
Με την υπ’ αρ. 108/02.11.2012 απόφαση του Δημάρχου
Σύρου − Ερμούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3584/2007 και της παρ.
5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, κατόπιν της υπ’ αρ.
91/2012 θετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Κυκλάδων (αριθμ.
8/2012 πρακτικό), μετατάσσεται η υπάλληλος του Δήμου
Σύρου − Ερμούπολης ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΥΤΑ του Παρασκευά, με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, από τον
κλάδο ΔΕ1 Διοικητικών στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικών, με
το βαθμό Β΄ τον οποίο σήμερα κατέχει, επειδή έχει τα
νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. της διεύθυνσης Διοικητικών και Οικο−
νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου − Ερμούπολης:
13683/18.9.2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
51783/11155/15.11.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1262/Γ΄/28.11.2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΛΑΒΟΥ
F
Αριθμ. 19591
(8)
Συμπλήρωση της αριθ. 19374/9−1−2012 απόφασης του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − επεί−
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.
6. Την αριθμ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88/τ.Β΄/31−1−2011) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης περί παροχής εξουσιοδό−
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/
νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων αυτής.
7. Την αριθ. 19374/9−1−2012 (ΦΕΚ 198/Β΄/6−2−2012) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης με θέμα «Ανώτατο όριο
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2012».
8. Το αριθ. πρωτ. 385440/4284/24−10−2012 έγγραφο της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με το οποίο ζητείται
να συμπεριληφθεί στην ανωτέρω απόφαση ένας ακόμη
υπάλληλος για τον οποίο ανακύπτει ανάγκη μετακίνη−
σης εκτός έδρας ήτοι: 1) ΠΕ Γεωτεχνικών−ειδικότητα
Δασολόγων, αριθμ. υπαλλήλων 1 (ένας), 15 ημέρες.
9. Το ύψος της δαπάνης ποσού 146,70 €, που θα προ−
κληθεί από την εκτός έδρα μετακίνηση του ανωτέρω
υπαλλήλου του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοι−
κονομίας της Π.Ε Σερρών, θα βαρύνει το φορέα 0721α
και τον ΚΑΕ 0711α, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την αριθ. 19374/9−1−2012 (ΦΕΚ 198/
Β΄/6−2−2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης ως εξής:
Στο τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας προσθέτουμε έναν (1) ΠΕ Γεωτε−
χνικών−ειδικότητα Δασολόγων με ανώτατο όριο ημερών
τις 15 ημέρες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 19374/9−1−2012 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 22 Νοεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Αριθμ. 19896
(9)
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των 60 ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας, για κλάδους υπαλλήλων
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό−
τητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας, για το έτος 2012».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − επεί−
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης.
6. Την αριθμ. 684/11−1−2011(ΦΕΚ 88/τ.Β΄/31−1−2011) απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενι−
κού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των
οργανικών μονάδων αυτής.
7. Την αριθ. 19374/9−1−2012 (ΦΕΚ 198/Β’/6−2−2012) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας−Θράκης με θέμα «Ανώτατο όριο επι−
τρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
8. Το αριθ. πρωτ. 396086/4395/30−10−2012 έγγραφο της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, αναφορικά με την
αύξηση του ανώτατου oρίoυ των 60 ημερών κίνησης
εκτός έδρας κατά είκοσι ημέρες, για πενήντα τρείς
υπαλλήλους που υπηρετούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και δεδομένου ότι ο αριθμός των
60 ημερών πλησιάζει να εξαντληθεί.
9. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 45.800,00€ και θα κα−
λυφθεί από Τ.Ε.Ο, Ίδιους Πόρους, Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 008/2) και ΚΑΕ 2011 ΕΠ00820001,
ΣΑ ΕΠΟ08 − κωδ.2000ΕΠ00800017, ΣΑ ΜΠ0083−κωδ.
2001ΜΠ0083000, ΣΑ ΜΠ008−κωδ. 2001 ΜΠ0080000, ΣΑ
ΕΠ0083− κωδ.2000ΕΠ00830033, ΣΑ ΕΠ0082−κωδ.2011
ΕΠ00820001, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου των
εξήντα ημερών εκτός έδρας, σε κλάδους υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
θα μετακινούνται εκτός έδρας για το έτος 2012 έως 20
ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό
της απόφασης, ως κατωτέρω:
Δ/νση
Τεχνικών Κατηγορία
Έργων

Κλάδος/
Ειδικότητα

Άτομα

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

21

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

ΤΕ

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ

5

ΔΕ

ΤΕΧΝ.
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

4

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

4

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

4

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

6

ΣΥΝΟΛΟ

53

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 22 Νοεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Aριθμ. 25709/11203
(10)
Έγκριση υπέρβασης ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων στην Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2012.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/
27−12−2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις του από τις διατά−
ξεις της παρ. 1 του αρθ. 9 του Ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
49 του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141), και τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4024/2011.
4. Την αριθ. 2/54865/0022/20−7−2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση ν. 2685/1999».
5. Τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκη−
ση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου
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και άλλες διατάξεις με την οποία μεταβιβάσθηκε στον
αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας η έκδοση
απόφασης υπέρβασης του ανώτατου ορίου των ημερών
εκτός έδρας που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 3
του Ν. 2685/1999».
6. Το αριθ. 68580/25579/16−11−2012 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
αναφορικά με την αύξηση του αριθμού ημερών εκτός
έδρας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για το έτος 2012, για τους λόγους που
αναφέρονται στο αριθ. 3874/16−11−2012 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παρατί−
θενται ως εξής:
• Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ.1 Ν. 4070/2012 Φ.Ε.Κ.
82/Α΄/10−4−2012, το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
36 του Ν. 3669/2008 Κατασκευή Δημοσίων Έργων (κω−
δικοποίηση) αντικαταστάθηκε ως εξής: «Η Διευθύνουσα
Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών
για το έργο ή τμήματα του ή είδη εργασιών τεχνικούς
υπαλλήλους, οι οποίοι κατά προτίμηση έχουν την κατάλ−
ληλη ειδικότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει,
τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου
και του προσωπικού, καθώς και η τριμελή επιτροπή
τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή των αφανών
εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων».
• Με την παρ. 2 του άρθρου 186 παρ. 1 Ν. 4070/2012
Φ.Ε.Κ. 82/Α΄/10−4−2012, αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρ−
θρου 52 του Ν. 3669/2008 και θεσπίστηκε η συγκρότηση
«Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους».
• Δεδομένου ότι οι ως άνω τριμελείς επιτροπές Θε−
σπίζονται για πρώτη φορά με τις ανωτέρω διατάξεις,
προκύπτουν ανάγκες επιπλέον μετακινήσεων των τε−
χνικών υπαλλήλων − μελών τους και κατ’ εκτίμηση για
τις ανάγκες των έργων του τρέχοντος τεχνικού προ−
γράμματος, μπορεί να απαιτηθούν συνολικά, άνω των
300 μετακινήσεων υπαλλήλων για παραλαβή τόσο του
φυσικού εδάφους όσο και των κατά τη φάση του κάθε
εκτελούμενου έργου εκτελεσθεισών εργασιών που θα
καταστούν αφανείς με την πρόοδο του έργου και είναι
σαφές ότι η ενδεχόμενη αδυναμία μετακινήσεως τεχνι−
κού υπαλλήλου μέλους επιτροπής παραλαβής εργασιών,
συνεπάγεται αδυναμία συνεχίσεως της εκτελέσεως του
έργου, αφού δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή του εργο−
λάβου, με ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις σε βάρος
του Δημοσίου π.χ. σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από
το ΕΣΠΑ θα προκύψει απένταξη του έργου και υπο−
χρέωση επιστροφής της συμμετοχής της Ε.Ε. και κατά
συνέπεια θεωρείται απαραίτητη η αύξηση του αριθμού
των εκτός έδρας μετακινήσεων των τεχνικών υπαλ−
λήλων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία
εκτέλεσης των έργων.
7. Σύμφωνα με το αρ. 69506/6583/21−11−2012 έγγραφο
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας υπάρχουν δια−
θέσιμες πιστώσεις ποσών 14.824,70 € και 29.214,00 € και
θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε 9779.0001 του Ε.Φ 2071 και Κ.Α.Ε
0711.0001 του Ε.Φ 2072 αντίστοιχα για τις εκτός έδρας
μετακινήσεις, των τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
8. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας πέραν του
ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου, των υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
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Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αντι−
μετώπιση πολλών προβλημάτων που θα προκύψουν στα
αντικείμενα που χειρίζονται οι υπάλληλοι τα οποία πα−
ρατίθενται ως εξής:
− Επιτροπή ελέγχου των προϋποθέσεων καταλληλό−
τητας κτιριακών εγκαταστάσεων για ίδρυση και μετα−
στέγαση σχολών χορού.
− Επιτροπή χορήγησης Αδειών Ιδρύσεων Κλινικών
και Ενδιαιτημάτων Ζώων (αρ. 5 του Ν. 406/1977 ΦΕΚ
Α 163/77)
− Επιτροπή καταλληλότητας Καταστημάτων Εμπορίας
Κτηνιατρικών Φαρμάκων για τη χορήγηση Άδειας Λει−
τουργίας (Ν. 2538/1997 ΦΕΚ Α 242/01−12−97).
− Επιτροπές του Ν. 4030/2011 (Συμβούλια Αρχιτεκτονι−
κής ΣΑ, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων κ.α)
− Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας φορέων Π.Φ.Υ
(Π.Δ. 84/2011) Περιφέρειας Πελοποννήσου
− Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας μονάδων αδυ−
νατίσματος,διαιτολογικών μονάδων και διαιτολογικών
γραφείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
− Επιτροπή ελέγχου καταστημάτων οπτικών και φακών
επαφής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
− Επιτροπή παράδοσης − παραλαβής μισθίων Περιφε−
ρειακής Ενότητας Κορινθίας
− Επιτροπή για τον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων επο−
πτείας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και άλλες
επιτροπές όπου ζητείται η συμμετοχή τεχνικού και επι−
στημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας μας
− Τα έργα που εκτελούνται με προγραμματικές συμ−
βάσεις αρμοδιότητας Δήμων, λόγω έλλειψης διαχειρι−
στικής επάρκειας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αύξηση για το έτος 2012, του αριθ−
μού των ημερών εκτός έδρας, πέραν του ανώτατου
επιτρεπόμενου ορίου, των υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να δια−
σφαλιστεί η ομαλή πορεία εκτέλεσης των έργων, ως
κατωτέρω:

• Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε. τέσσερις (04),
αύξηση αριθμού ημερών,:
έως 20
• Τοπογράφοι Μηχανικοί Π.Ε δύο (02),
αύξηση αριθμού ημερών,:
έως 20
• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Π.Ε. δύο (02),
αύξηση αριθμού ημερών,:
έως 20
• Χημικός Μηχανικός Π.Ε. ένας (01),
αύξηση αριθμού ημερών,:
έως 20
• Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. ένας (01),
αύξηση αριθμού ημερών,:
έως 20
• Γεωλόγος Μηχανικός Π.Ε. ένας (01), αύξηση
αριθμού ημερών,:
έως 20
• Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. τέσσερις (04),
αύξηση αριθμού ημερών,:
έως 20
• Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. δύο (02),
αύξηση αριθμού ημερών,:
έως 20
• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. τρείς (03),
αύξηση αριθμού ημερών,:
έως 20
• Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ένας (01),
αύξηση αριθμού ημερών,:
έως 20
• Εργοδηγός Τ.Ε. ένας (01), αύξηση
αριθμού ημερών,:
έως 20
• Εργοδηγός Δομ. Έργων ένας (01),
αύξηση αριθμού ημερών,:
έως 20
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 22.415,60 €
και θα καλυφθεί από τις υπάρχουσες πιστώσεις του οι−
κείου προϋπολογισμού και είναι εξασφαλισμένη, όπως
προκύπτει από το αρ. 69506/6583/21−11−2012 έγγραφο
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας υπάρχουν δια−
θέσιμες πιστώσεις ποσών 14.824,70 € και 29.214,00 € και
θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε 9779.0001 του Ε.Φ 2071 και Κ.Α.Ε
0711.0001 του Ε.Φ 2072 αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 23 Νοεμβρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
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