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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 288
13 Φεβρουαρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2/1692/0024
(1)
Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της
Ελλάδος του ΝΠΔΔ Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτο−
εκφορτωτών (ΚΑΦ) Λιμένος Κιάτου.

Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα
της Ελλάδος του ΝΠΔΔ Κεφάλαιο Αποζημίωσης
Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) Λιμένος Κιάτου ..............
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τα έργα: α)
«Bελτίωση 38ης Ε.Ο. Σουληνάρι − Κρεμμύδια − Κο−
ρυφάσιο έως 9η Ε.Ο., όρια Νομού Ηλείας − Καλό
Νερό − Κυπαρισσίας − Πύλος − Μεθώνης» και
β) «Ενιαία παράκαμψη Γιάλοβας και Πύλου» ..........
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο .......................................................................
Έγκριση εφαρμογής προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» από την Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας
και Κορσεών .......................................................................................
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας υπηρε−
σιών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητι−
σμού και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας» ...................
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας της Δι−
εύθυνσης Καθαριότητας − Μηχανολογικού του Δή−
μου Νέας Ιωνίας..............................................................................
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 53733/47122/14−12−2012
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής, περί καθιέρωσης δια−
φορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμένες υπη−
ρεσίες του Δήμου Αθηναίων................................................
Χορήγηση άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.−
Κ.Χ.) με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» .
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Ηρώ − Αρτέμιδα Γιαννουλοπούλου
του Ελευθερίου κατοίκου Παλαιοκάστρου Σάμου .....
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
Ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΤ−
ΘΑΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».............................................................
Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Χολαργού Ν. Αττικής και μεταφορά της
ασφαλιστικής του περιοχής ως εξής: α) το τμή−
μα της ασφαλιστικής του περιοχής που υπάγεται
στο Δήμο Παπάγου−Χολαργού στο Τοπικό Υποκα−
τάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αγίας Παρασκευής και β) το
τμήμα της ασφαλιστικής του περιοχής που υπά−
γεται στο Δήμο Φιλοθέης − Ψυχικού στο Τοπικό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αλεξάνδρας ......................
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του από 20−1−1932 Π.Δ. «Περί διαχειρίσεως Νομικών
προσώπων υπό της Τραπέζης της Ελλάδος» (ΦΕΚ 21 Α΄)
και ιδίως του άρθρου 14.
ii. Του από 7−10−1958 Β.Δ. «Περί τροποποιήσεως του
από 20.1.1932 Δ/τος "περί διαχειρίσεως Νομικών Προ−
σώπων υπό της Τραπέζης της Ελλάδος"» (ΦΕΚ 175 Α΄).
iii. Του Π.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
204 Α΄) και ιδίως του άρθρου 15, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε.
iν. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
ν. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
vi. Της υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφασης Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β').
νii. Της υπ’ αριθ. 2/46430/0004/24−7−12 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν "Με εντο−
λή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δη−
μοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικού Λο−
γιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ 2183 Β').
2. Την υπ’ αριθ. 394/1994 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία τα Κεφάλαια
Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών αποτελούν οργανι−
σμούς κοινωνικής ασφάλισης.
3. Το υπ’ αριθ. 0135/9−1−2013 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος προς το Υπουργείο Οικονομικών, με το
οποίο ζητείται η ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

του ΝΠΔΔ Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
(ΚΑΦ) Λιμένος Κιάτου.
4. Το Πρακτικό αρ. 1 της από 02.01.2013 συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Κιάτου.
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε και
σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου,
αλλά επιλύονται θέματα διαδικαστικά, αποφασίζουμε:
Η ταμειακή διαχείριση του ΝΠΔΔ Κεφάλαιο Αποζη−
μίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) Λιμένος Κιάτου, να
ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), Πρακτο−
ρείο Κορίνθου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ε. ΛΥΓΚΟΥΡΗ
F
Αριθ. Δ1/ο/343
(2)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τα έργα: α) «Bελ−
τίωση 38ης Ε.Ο. Σουληνάρι − Κρεμμύδια − Κορυφάσιο
έως 9η Ε.Ο., όρια Νομού Ηλείας − Καλό Νερό − Κυ−
παρισσίας − Πύλος − Μεθώνης» και β) «Ενιαία παρά−
καμψη Γιάλοβας και Πύλου».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν.3669/08 (Φ.Ε.Κ. 116Α/18−6−2008) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» και ειδικότερα του άρθρου 180 παρ. 2.
2. Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/16−3−2007) «Προσαρ−
μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασι−
ών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005».
3. Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄) "Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα".
4. Του Π.Δ. 69/88 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με τα Π.Δ. 340/90, 293/91, 335/92, 167/92, καθώς και
τις σχετικές εγκυκλίους εφαρμογής τους.
5. Της υπ’ αριθ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης
του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Περί Εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων
ή Εγγράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών”.
6. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221Α΄/05−11−2009).
7. Των Π.Δ. 85/2012 «Περί Ίδρυσης και μετονομασίας
Υπουργείων» και Π.Δ. 86/2012 «Περί Διορισμού Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ.
141Α΄/21−06−2012).
8. Της υπ’ αριθ. Δ17α/05/62/Φ2.2.1/31−3−2010 (Φ.Ε.Κ.
463Β/2010) απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. που

τροποποιεί την υπ’ αριθ. Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13−3−2007
(Φ.Ε.Κ. 447 Β΄/2007) απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων Προϊσταμένης Αρχής στις Συμβάσεις Δημοσίων
Έργων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
9. Της υπ’ αριθμ. Υ43/6−7−2012 άρθρο 2 (Φ.Ε.Κ. 2094
Β΄/6−7−2012) απόφασης του Πρωθυπουργού «Περί κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων».
Και αφού λάβαμε υπόψη:
Α. Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/ οικ/2809/7 Ιουνίου 2010 απόφα−
ση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία χαρακτηρίζονται
τα Οδικά δίκτυα στη Νότιο Πελοπόννησο: α) Καλαμά−
τας – Καρδαμύλης, β) Καλαμάτας − Ριζόμυλου – Πύλου
– Μεθώνης, γ) Σουληνάρι – Κορυφάσιο, δ) Ριζόμυλος
– Κορώνη ως Εθνικού Επιπέδου
Β. Tην υπ’ αριθ. 2749/01−08−2011 ( Κωδικός Πρόσκλησης
21/1η Τροποποίηση) Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση
της Προσπελασιμότητας 2007−2013» της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. προς την Διεύθυνση οδικών
Έργων (Δ1).
Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Για το έργα: α) «Bελτίωση 38ης Εθνικής οδού (Ε.Ο.)
Σουληνάρι − Κρεμμύδια − Κορυφάσιο έως 9η Ε.Ο., όρια
Νομού Ηλείας − Καλό Νερό − Κυπαρισσίας − Πύλος −
Μεθώνης» και β) «Ενιαία παράκαμψη Γιάλοβας και Πύ−
λου», ορίζουμε τη Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1) της
Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ ως Προϊσταμένη Αρχή
και το τμήμα Δ1(α) της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1)
της Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ ως Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθ. 11928/Β2
(3)
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ
50/11−4−1991 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του
προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 169 παρ. 13 του Ν.
3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/25−
9−1992) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του
προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών−πλην των εκπαι−
δευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι−
ας εκπαίδευσης − και των Ν.Π.Δ.Δ.».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.5./344/οικ. 9048/2−4−2009
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύνταξη εκθέ−
σεων αξιολόγησης − Μοριοδότηση υποψηφίων προϊστα−
μένων Γενικής Διεύθυνσης».
5. Το υπ’ αριθ.Δ.Δ2/2548/Φ.009/12−7−2012 έγγραφο του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
6. Την υπ’ αριθ. ΔΔ2/967/Φ.009/07−03−2012 Πρυτανική
Πράξη Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη−
τικού Προσωπικού.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ειδική Επιτρο−
πή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
54 του Ν. 1943/1991, ως ακολούθως:
α) Τον Γραμματέα του ιδρύματος, ως Πρόεδρο.
β) Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Διοικητικού Προσωπικού, με τους νόμιμους
αναπληρωτές τους, ως μέλη.
2. Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο εισηγητής του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, με
το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού,
με το νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Ως αναπληρωτής του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Διοικητικού Προσωπικού. Σε περίπτωση που και ο
Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προ−
σωπικού ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος ανα−
πληρωτής του δε δύναται να προεδρεύσει της Επιτροπής.
5. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό−
γησης είναι διετής και συμπίπτει με τη θητεία των μελών
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.
6. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η
εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης που περιέχουν ειδι−
κή αιτιολογία για βαθμολογία κριτηρίων αξιολόγησης με
βαθμό 9 ή 10 ή με βαθμό 4 και κάτω, κατά τη διάταξη της
παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καθώς
και η κρίση σχετικά με το αν η παρατιθέμενη αιτιολογία
τεκμηριώνεται σε συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή
γεγονότα και σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον
τα περιγραφόμενα στοιχεία ή πραγματικά περιστατικά
δικαιολογούν την τεθείσα βαθμολογία, κατά τη διάταξη
της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. Δ27/ ΓΠ 21402/637
(4)
Έγκριση εφαρμογής προγράμματος «Βοήθεια στο Σπί−
τι» από την Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορ−
σεών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν. Δ/τος 162/1973 «Περί μέτρων
προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων» (ΦΕΚ
227/Α΄).
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2. Τις διατάξεις του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνι−
κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄).
3. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3106/2003 «Αναδιοργά−
νωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30/Α΄).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυρβενητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ
98Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 9 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(Ε.Τ.Χ.Σ.), Της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
Εθνικής Οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/τ.Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄).
9. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 86/2012 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 141/τ. Α΄) και του Π. Δ/τος 93/2012 «Διορισμός Υφυ−
πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄).
10. Την υπ’ αριθ. οικ. 14362/20/18.7.2012 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2166/τ. Β’/2012) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο».
11. Το υπ’ αριθ. 406/5−10−2012 έγγραφο της Ιεράς Μητρό−
πολης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών σχετικά με αίτημά της
για εφαρμογή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση Προγράμματος – Σκοπός
1. Εγκρίνουμε την εφαρμογή προγράμματος παροχής
υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι» στην περιοχή αρμοδιό−
τητας της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου, Ικαρίας και Κορ−
σεών και σε άτομα:
α. μη αυτοεξυπηρετούμενα εξαιτίας προβλημάτων
υγείας ή κοινωνικών
β. που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα λόγω πρόσκαι−
ρων ή μόνιμων παθήσεων
γ. μοναχικά, ηλικιωμένα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Το πρόγραμμα θα εφαρμόζεται από την Ιερά Μη−
τρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών η οποία για το
σκοπό αυτό δύναται να συνεργάζεται με υπηρεσίες
Υγείας – Πρόνοιας του Δημόσιου Τομέα καθώς και με
φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα που παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες
3. Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των βα−
σικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή
και αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων ατόμων, καθώς
και των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα
προβλήματα υγείας ή αναπηρίας, ώστε να βελτιωθεί η
ποιότητα ζωής τους και να διατηρηθούν τα ίδια και οι
οικογένειές τους στον κοινωνικό ιστό, παραμένοντας
στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Στο πρόγραμμα θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστο τρία άτομα, ένα άτομο κατά
ειδικότητα, όπως:
α. Ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός (πτυχιούχος ΑΕΙ /
ΤΕΙ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος) και ελλείψει αυ−
τού Ψυχολόγος ΑΕΙ ή πτυχιούχος ΑΕΙ Κοινωνιολογίας
ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης.
β. Νοσηλευτής /τρια (με άδεια άσκησης επαγγέλματος
και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ (πιστοποιημένο
από τον ΟΕΕΚ ή Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ή άλλου ισότιμου τίτλου Σχολών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος) ή Επισκέ−
πτης Υγείας (ΤΕΙ). Πέραν του παραπάνω προσωπικού
μπορούν να απασχοληθούν στο παραπάνω πρόγραμμα
και οι ακόλουθες ειδικότητες, οι οποίες θα πρέπει να
συνάδουν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
• Ιατρός
• Επισκέπτης Υγείας
• Εργοθεραπευτής
• Φυσιοθεραπευτής
• Επιμελητές Πρόνοιας ή Κοινωνικές Φροντιστές
• Εθελοντές

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 4094/3698
(5)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας υπηρεσι−
ών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 3
Οικονομικοί πόροι λειτουργίας του προγράμματος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Την υπ' αριθ. 04/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας» περί καθιέρωσης ωρα−
ρίου λειτουργίας υπηρεσιών του ΝΠΔΔ., αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν−
θήμερης εργασίας και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές
και αργίες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτι−
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας», λόγω
της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων τους (διεξαγωγή
αγώνων, προπονήσεων, αθλητικών προγραμμάτων, συ−
ντήρηση, καθαρισμός, αποκατάσταση ζημιών, παρουσία−
ση πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων,
πραγματοποίηση μαθημάτων κτλ) και τη λειτουργία των
αθλητικών και πολιτιστικών χώρων του ΝΠΔΔ, ως εξής:
− κλειστό γυμναστήριο και δημοτικό στάδιο Νέας Ιω−
νίας: από 07:00 έως 24:00, από Δευτέρα έως Κυριακή.
− αίθουσες μυϊκής ενδυνάμωσης (Λ. Ηρακλείου 268 και
Αιμ. Γρεβενών 14) και τα λοιπά αθλητικά κέντρα, όπου
πραγματοποιούνται ομαδικά προγράμματα: από 08:00
ως 22:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00
έως 20:00 κάθε Σάββατο.
− δημοτική βιβλιοθήκη (Λ. Ηρακλείου 264) από 07:00
έως 20:00, από Δευτέρα έως Σάββατο.
− δημοτικό θέατρο από τις 17:00 έως 22:00 από Δευ−
τέρα έως Κυριακή.
− δημοτικό ωδείο από 16:00 έως 22:00 από Δευτέρα
έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00 κάθε Σάββατο,
όπως περιγράφεται στην υπ' αριθ. 04/2013 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πο−
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας».
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 5.338,88 € περίπου σε βάρος του προϋ−
πολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ που θα
βαρύνει τους ΚΑ: 15.6012.0001 και 15.6022.0001. Ανάλογη
δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των
ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τα έξοδα για την έναρξη και λειτουργία του προγράμ−
ματος αυτού θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από πόρους
της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο 2
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Το πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
α. Κάλυψη των βασικών αναγκών των εξυπηρετούμε−
νων με την οργάνωση και τη συστηματική παροχή υπη−
ρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης,
νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθερα−
πείας και οικογενειακής βοήθειας.
β. Ενημέρωση των εξυπηρετούμενων για τα δικαιώ−
ματά τους και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
Υγείας – Πρόνοιας της περιοχής για την ικανοποίηση
των αναγκών τους.
γ. Διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων για τη συμμετο−
χή τους στις θρησκευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές
και κοινωνικές δραστηριότητες.
δ. Εκπαίδευση εθελοντών και διοργάνωση δράσεων
κοινωνικής αλληλεγγύης.
ε. Κοινωνική Εργασία με άτομα, ομάδες και οικογέ−
νειες.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 4096/3700
(6)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας της Διεύ−
θυνσης Καθαριότητας − Μηχανολογικού του Δήμου
Νέας Ιωνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Την υπ' αριθ. 326/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νέας Ιωνίας περί καθιέρωσης διαφορετικού
ωραρίου εργασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας − Μη−
χανολογικού του Δήμου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες
του έτους, την εβδομαδιαία απασχόληση από Τρίτη
μέχρι και Σάββατο, καθιερούμενης ως μη εργάσιμης
ημέρας της Δευτέρας για μέρος του προσωπικού καθώς
και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύ−
θυνσης Καθαριότητας −Μηχανολογικού του Δήμου Νέας
Ιωνίας, λόγω των υψηλών αναγκών της πόλης (εμπο−
ρικό κέντρο, καθημερινή περισυλλογή απορριμμάτων,
λειτουργία λαϊκών αγορών, καθημερινή περισυλλογή
ιατρικών αποβλήτων, αποφυγή κυκλοφοριακής συμφό−
ρησης, αντιμετώπιση πιθανών βλαβών στα απορριμμα−
τοφόρα, στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, κάλυψη
εκδηλώσεων του Δήμου κτλ), όπως περιγράφεται στην
υπ' αρ. 326/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Νέας Ιωνίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 284.200,00 € περίπου σε βάρος του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου
που θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6012.0001, 20.6051.0004,
20.6022.0001, 20.6052.0001, 20.6042.0001, 20.6054.0001,
20.6011.0001, 20.6051.0004, 20.6021.0001, 20.6052.0001,
20.6041.0001 και 20.6054.0001. Ανάλογη δαπάνη προκα−
λείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών
του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθ. 4523/4042
(7)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 53733/47122/14−12−2012 απόφα−
σης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αττικής, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωρα−
ρίου εργασίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου
Αθηναίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Την υπ' αριθ. 927/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργί−
ας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2013.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 53733/47122/14−12−2012 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου ερ−
γασίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων
(ΦΕΚ 3508/Β/31−12−2012)
6. Το υπ’ αριθ. 010827/17−01−2013 έγγραφο του Προέ−
δρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.
7. Το γεγονός ότι το προσωπικό του Γραφείου του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να αντα−
ποκρίνεται στη συγκέντρωση των στοιχείων που είναι
αναγκαία για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβου−
λίου, τακτικές και έκτακτες, οι οποίες ολοκληρώνονται
αργά το βράδυ, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ' αρ. πρωτ. 53733/47122/14−12−
2012 προηγούμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί καθιέρωσης
διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε υπηρεσίες του
Δήμου Αθηναίων και καθιερώνουμε τη λειτουργία σε
24ωρη βάση καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές και αργί−
ες του Γραφείου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα ιδιαίτερης φύσης
καθήκοντα τους, όπως αυτά περιγράφονται στο σκεπτι−
κό της παρούσης και στην υπ' αρ. 927/2012 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων. Η επιπλέον δαπάνη
που προκαλείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο
ποσό των 13.000,00 € σε βάρος των Φ. 10.6012.001 και
6012.002 και είχε συμπεριληφθεί στην επιπλέον δαπάνη
που αναγράφεται στην υπ’ αριθ. 53733/47122/14−12−2012
προηγούμενη απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθ. 2903
(8)
Χορήγηση άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.−Κ.Χ.) με
την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/27−6−2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7−
6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 44403/20−10−11 απόφασης
Υπουργού Εσωτερικών, (Φ.Ε.Κ. 2494/τΒ΄/4−11− 2011) με την
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010(Φ.Ε.Κ.
238/τΑ΄/27−12−2011) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής»,
όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2822/τΒ΄/14−12−2011).
3. Την υπ’ αριθ. οικ. 61/11−1−2011 (Φ.Ε.Κ. 18/τ. Β΄/2011)
Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους Αντιπεριφερειάρχες» όπως συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθ. οικ. 120400/29−11−2011 (Φ.Ε.Κ. 2973/τ.Β΄/23−12−2011)
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Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
4. Το Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/τ.Α΄/13−7−2010) «Ενίσχυση της
Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο−
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο − Πρόγραμμα Δι−
αύγεια − και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.2345/95 (Φ.Ε.Κ. 213/τ.Α΄/1995) «Ορ−
γανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς
Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ.
Π4β/οικ.3176/96 (Φ.Ε.Κ.455/τ.Β΄/1996) «Προϋποθέσεις ίδρυ−
σης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Μ.Φ.Η) από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
7. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ.
Π1γ/οικ.81551/25−6−07 (Φ.Ε.Κ. 1136/τ.Β΄/2007) «Τροποποίηση
και συμπλήρωση των υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ.
Π4β/οικ.3176/6.6.1996 (Φ.Ε.Κ.455/τ.Β΄/1996) και Π4β/οικ.
4690/30.8.1996 (Φ.Ε.Κ.833/τ.Β΄/1996) υπουργικών αποφά−
σεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα», αντίστοιχα, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθ.
Π1γ/οικ. 129673/2009 (Φ.Ε.Κ. 2190/τ.Β΄/2−10−2009) και αρ.
Π1γ/οικ.80794/2011 (Φ.Ε.Κ. 1736/τ.Β΄/3−8− 2011) και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. 63/τ.Α΄/3−05−
2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ.
Π1γ/Γ.Π.οικ. 123831/9−11−2011, (Φ.Ε.Κ. 2661/τ.Β΄/2011), ΑΔΑ:
457ΡΘ−2ΡΛ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης «Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέ−
ντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) της διαδικασίας χορήγησης
άδειας Ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από
ιδιώτες, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010
(ΦΕΚ 63/Α/2006/123/ΕΚ)».
10. Την υπ' αριθ 2077/20−08−2012 απόφαση του Αντι−
περιφερειάρχη Νήσων περί χορήγησης Άδειας Ίδρυ−
σης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.−Κ.Χ) με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ».
11. Την υπ' αριθ 2903/2−11−2012 αίτηση του Ανδριανού
Θεοφάνη περί χορηγήσεως άδειας Λειτουργίας Μονά−
δας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα
με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» με συνημ−
μένα τα νόμιμα δικαιολογητικά.
12. Το υπ' αριθ 3411/27−12−2012 πρακτικό διενέργειας
αυτοψίας της αρμόδιας με την υπ’ αριθ. 3349/18−12−2012
απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Επιτροπής για την
έκδοση Άδειας Λειτουργίας Μ.Φ.Η., ιδιοκτησίας Ανδρι−
ανού Θεοφάνη, με διακριτικό τίτλο «SANS SOUCI» που
εδρεύει στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, επί της οδού Αγίας
Άννης και Δ. Καλαργύρου 4, στην περιοχή Ντρένια.
13. Το υπ' αριθ. 133/15−01−2013 πρακτικό διενέργειας
επαναληπτικής αυτοψίας της αρμόδιας Επιτροπής, απο−
φασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. − Κ.Χ.)
στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑ−

ΝΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «SANS SOUCI», η οποία
εδρεύει στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, επί της οδού Αγίας
Άννης και Δ. Καλαργύρου 4, στην περιοχή Ντρένια.
Η επιχείρηση θα είναι δυναμικότητας 45 κλινών.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς
τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας που διέπει την
ίδρυση και τη λειτουργία Μ.Φ.Η., συνεπάγεται την άρση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της εν λόγω επι−
χείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ
F
(9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Ηρώ − Αρτέμιδα Γιαννουλοπούλου
του Ελευθερίου κατοίκου Παλαιοκάστρου Σάμου.
Με την υπ’ αριθμ. 89/24−01−2013 απόφαση του Αντιπε−
ριφερερειάρχη Σάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247),
του άρθρου 1 παρ. 4 του Π .Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 93/
1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1 του Ν .2026/1992 (Α΄ 43) και
του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν .3852/2010
(Α΄ 87) χορηγείται στην Ηρώ Αρτέμιδα Γιαννουλοπού−
λου του Ελευθερίου, κάτοικου Παλαιοκάστρου Σάμου,
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,
προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της, στα πλαίσια
οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
F
Αριθ. 36/3075/24.1.2013
(10)
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδεί−
ου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ στοιχείο 28 Ν.3463/06,
όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του
Ν. 3852/2010.
β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
γ. Τις διατάξεις του Ν.299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−
μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α/1976)
δ. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966)
ε. το άρθρο 10 του Ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
στ. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).
ζ. Την υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΜ/75187/2285 απόφαση του
ΥΠ.ΠΟ (ΦΕΚ/Τ.Β/1615/22−11−2005), με την οποία χορηγή−
θηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του Ωδείου στον
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του Απόστολου με την επωνυμία
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«ΩΔΕΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» το οποίο
στεγάζεται σε κτίριο της οδού Χρύσανθου αριθ. 32,
Πτολεμαΐδα.
θ. Την υπ' αριθ. 434/7−1−2013 αίτηση της Αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με τα συνημμένα δικαιολο−
γητικά για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του
«ΩΔΕΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της αδείας ιδρύσε−
ως και λειτουργίας του Ωδείου με την επωνυμία
«ΩΔΕΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» το
οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού Χρύσανθου
αριθ. 32 στην Πτολεμαΐδα, από τον ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟ του Απόστολου στην Αστική μη κερδο−
σκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Δήμαρχος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ
F
Αριθ. Υ10/008
(11)
Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Χολαργού Ν. Αττικής και μεταφορά της ασφαλιστι−
κής του περιοχής ως εξής: α) το τμήμα της ασφαλι−
στικής του περιοχής που υπάγεται στο Δήμο Παπά−
γου−Χολαργού στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Αγίας Παρασκευής και β) το τμήμα της ασφαλιστι−
κής του περιοχής που υπάγεται στο Δήμο Φιλοθέ−
ης − Ψυχικού στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Αλεξάνδρας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ
315/τ.Β΄/10−11−1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Την υπ’ αριθ. 172/Συν. 12/17.4.86 (ΦΕΚ 336/τ.Β΄/15.5.86)
απόφαση του Δ. Σ. του ΙΚΑ με την οποία συστάθηκε το
Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Χολαργού. Άρχισε να λειτουργεί
στις 11 Νοεμβρίου 2008 (σχετική η 105/08 Εγκύκλιος
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ).
3. Την υπ’ αριθ. 45/Συν.7/2.3.06 (ΦΕΚ 403/τ.Β΄/4.4.06)
απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία καθορί−
στηκε η ασφαλιστική του περιοχή.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ. Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.
4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ. Α΄/11.4.2012 «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθ. 168/Συν. 34/15.11.2012 απόφαση του Δ.Σ.
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Χολαργού Ν. Αττικής από 18 Φε−
βρουαρίου 2013.
Η ασφαλιστική του περιοχή, κατά το χρονικό διάστη−
μα αναστολής της λειτουργίας του, μεταφέρεται ως
εξής: α) το τμήμα της ασφαλιστικής του περιοχής που
υπάγεται στο Δήμο Παπάγου−Χολαργού στο Τοπικό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αγίας Παρασκευής και β) το
τμήμα της ασφαλιστικής του περιοχής που υπάγεται
στο Δήμο Φιλοθέης−Ψυχικού στο Τοπικό Υποκατάστημα
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αλεξάνδρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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

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
*02002881302130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

