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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Υ7α/ΓΠ οικ. 57359 (1)
Αναγνώριση της Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματι−

κών και Αφροδισίων Νοσημάτων του Γενικού Νοσοκο−
μείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ως κατάλληλης για άσκηση 
των ιατρών στην ειδικότητα της Δερματολογίας −
Αφροδισιολογίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 6 του Ν. Δ. 3366/55 «Περί ειδικοτήτων» 

(ΦΕΚ Α 258).
β. Του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α105), όπως επαναφέρθηκαν 
σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/94 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 34).

γ. Του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α 143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 
φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 165).

δ. Του άρθρου 49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 176), όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ 
αρ. 50 του Ν. 3918/2010 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 31).

ε. Του Π.Δ 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α 76).

στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και 
το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Το υπ’ αριθμ. 3042/11−1−2012 έγγραφο της 4ης Υ.ΠΕ 
Μακεδονίας − Θράκης.
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4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/61170/03 (ΦΕΚ 1137/Β΄/2003) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Εγκατάσταση Πανεπιστη−
μιακών Κλινικών και Εργαστηρίου, του τμήματος Ιατρι−
κής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου».

5. Την υπ’ αριθμ. 5 απόφαση της 235ης/5−4−2012 Ολο−
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε την ανωτέρω (5) σχετική απόφαση του 
ΚΕ.Σ.Υ με την οποία αναγνωρίζεται η ακόλουθη νοσο−
κομειακή μονάδα ως κατάλληλη για την άσκηση των 
ιατρών στην αναφερόμενη ειδικότητα:

Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων 
Νοσημάτων του Γενικού Νοσοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»: 
Πλήρης χρόνος άσκησης των ιατρών στην ειδικότητα 
της Δερματολογίας − Αφροδισιολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
    Αριθμ. Υ7α/Γ.Π. οικ. 57368 (2)
Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Ελευ−

σίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» ως κατάλληλου για την εκπαίδευση 
ιατρών ειδικότητας Καρδιολογίας στις νεώτερες τε−
χνικές των Υπερήχων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ Α΄ 235).
β. Του άρθρου 49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λει−

τουργία των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του Π.Δ. 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76).

δ. Το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ/τος 228/2000 «Άδεια 
εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων» (ΦΕΚ Α΄ 197) όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 
210/2003 (ΦΕΚ Α΄ 168).

ε. 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 Α΄98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού

2. Το υπ’ αριθμ. 32412/Φ1000/9.11.11 έγγραφο του Γ.Ν. 
Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» μετά της υπ’ αριθμ. 40/01.11.2011 
απόφασης του Δ.Σ. Του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ».

3. Το υπ’ αριθμ. 30871/26041/28.11.2011 έγγραφο του 
Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 2538/03.05.2012 Απόφαση της Εκτε−
λεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ (Ορθή Επανάληψη), απο−
φασίζουμε:

Αναγνωρίζεται ως κατάλληλο για την εκπαίδευση ια−
τρών ειδικότητας Καρδιολογίας στις νεώτερες τεχνικές 
των υπερήχων:

> Το Καρδιολογικό Τμήμα
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
    Αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 57371 (3)
Ειδική πιστοποίηση Ν. Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπη−

ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α).

2. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του 
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ1310Β΄) 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

6. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ1268Β΄) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

7. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση 
της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

δ. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ37Β΄) Τρο−
ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών 8008/6−11−2011, 
5168/17−11−2011, 5288/21−11−2011, 9320/10−11−2011, 7477/3−
10−2011, 11037/22−12−2011, 6357/30−11−2011, 6192/30−11−2011, 
7664/10−10−2011, και των Νομαρχών 14862/28−12−2006, 26/
ΤΕΕ/17240/27−11−2009, 7151/06/26−1−2007, 26/ΤΕΕ/22314/
27−1−2007.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του
Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατά−
ξεις».
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11. Το Π.Δ. 55/2008 (ΦΕΚ 86Α΄) «Οργανισμός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
(Ι.Κ.Π.Α)».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. α΄ του
Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευ−
ση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου 
τομέα».

13. Τις αποφάσεις γνωμοδότησης των συνεδριάσε−
ων 3163/27−4−2012, 2677/6−4−2012 και 3686/16−5−2012 του 
Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α για την ειδική πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως 
φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με θετική γνωμοδότηση για 
τους φορείς.

14. Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών».

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων 
παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια και τη Νεότητα 

με έδρα το Παλαιό Φάληρο
2. Πνευματικό Ίδρυμα Κρητική Εστία με έδρα την Αθή−

να
3. Ελληνική Εταιρία Παιγνιοθήκης με έδρα το Π. Ψυ−

χικό
4. Γιατροί Χωρίς Σύνορα−Ελληνικό Τμήμα με έδρα την 

Αθήνα
5. Κοινωνική Σταυροφορία Περιστερίου με έδρα το 

Περιστέρι.
6. Καταφύγιο της Αγάπης και της Συμπαράστασης 

με έδρα το Ίλιον
7. Ελληνικό Ίδρυμα για τον Εγκέφαλο και τη Σπονδυ−

λική Στήλη με έδρα την Αθήνα
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Αρκαδίας 

με έδρα τη Τρίπολη
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
1. Σύλλογος Καρκινοπαθών Νομού Δράμας με έδρα 

τη Δράμα
2. Ένωση Διαβητικών Νομού Δράμας με έδρα τη Δρά−

μα
3. Σύλλογος Παραπληγικών Νομού Δράμας με έδρα 

τη Δράμα
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1. Ελληνική Εταιρία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων 

Ατυχημάτων Ρόδου «Ευθητά Ρόδου−Παρατηρητήριο Οδι−
κής Ασφάλειας» με έδρα τη Ρόδο

2. Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «ΠΑΝΑΚΕΙΑ» με έδρα τη 
Ρόδο

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Εθελοντές Αιμοδότες Έβρου−Άγιος Παντελεήμων ο 

Ιαματικός με έδρα την Ορεστιάδα
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου Ει−

δικής Αγωγής και του Συστεγαζόμενου Εργαστηρίου 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Νά−
ουσας με έδρα τη Νάουσα

2. Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας−Ημαθίας «Ο Άγιος 
Παρθένιος» με έδρα τη Βέροια

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σύλλογος Στήριξης Ασθενών που Πάσχουν από Νεο−

πλασματική Ασθένεια «Ευ−Ζώ με τον Καρκίνο» με έδρα 
το Ηράκλειο

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Σύλλογος Πολυτέκνων Πύργου και Περιχώρων με έδρα 

τον Πύργο
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1. Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγω−

γής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σείριος» με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη

2. Σύλλογος Διαβητικών Νομού Θεσσαλονίκης Αγ. Δη−
μήτριος με έδρα τη Θεσσαλονίκη

3. Σύλλογος Αναπήρων και Παραπληγικών Ν. Δυτικής 
Θεσσαλονίκης «Η Φροντίδα» με έδρα το Άδενδρο

4. Ιεραποστολικός Σύνδεσμος «Άγιος Κοσμάς ο Αιτω−
λός» με έδρα τη Θεσσαλονίκη

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σύλλογος Αιμοδοσίας Πολιτισμού και Περβάλλοντος 

Νομού Καστοριάς «Η Μελωδία της Καρδιάς» με έδρα 
τη Καστοριά

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
1. Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Κιβωτός Καβάλας με 

έδρα τη Καβάλα
2. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοκκινοχώματος 

Καβάλας με έδρα το Κοκκινόχωμα
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Ηλίας Πολίτης» με 

έδρα τη Κέρκυρα
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Στέγη Παιδιού Κοζάνης «Ο Άγιος Στυλιανός» με έδρα 

τη Κοζάνη
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 

της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με έδρα τη Λάρισα
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Αναπτυξιακή Πολιτιστική Κοινωνική Αστική Εταιρία 

Μεσότοπου Λέσβου με έδρα το Μεσότοπο Λέσβου
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Μαγνησίας «Η 

Αλληλεγγύη» με έδρα το Βόλο
2. Ελληνική Μέριμνα Βόλου με έδρα το Βόλο
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 

έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
    Αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 57365 (4)
Ειδική πιστοποίηση Ν. Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπη−

ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α).
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2. Το Π.Δ 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του 
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ1310Β΄) 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

6. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ1268Β΄) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

7. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση 
της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

8. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ37Β΄) Τρο−
ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών 3791/29−8−
2011, 11098/22−12−2011, 5108/15−7−2010 και των Νομαρ−
χών 8510/27−7−2009, 7999/29−9−2009, 13034/26−10−2009, 
15499/10−8−2009, 9305/10−11−2009, 13079/10−11−2009, 
21268/12−11 −2009, 1789/27−8−2009, 21045/30−11−2009, 3879/
30−9−2009, 9450/13−9−2010, 2770/11−8−2009, 9651/26−8−
2009.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του
Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατά−
ξεις».

11. Το Π.Δ 55/2008 (ΦΕΚ 86Α΄) «Οργανισμός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
(Ι.Κ.Π.Α)».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. α΄ του
Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευ−
ση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου 
τομέα».

13. Τις αποφάσεις γνωμοδότησης των συνεδριάσεων 
1443/29−2−2012, 9415/16−12−2011, 1185/19−2−2012 και 3163/
27−4−2012 του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. για την ειδική πιστοποί−
ηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με θετική 
γνωμοδότηση για τους φορείς.

14. Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών».

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων 
παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. «Αθηνά − Μη κερδοσκοπική Εταιρία κοινωνικής πα−

ρέμβασης και σχεδιασμού. Έρευνα, επιμόρφωση, επι−
στημονική υποστήριξη» με έδρα τον Ταύρο.

2. «Κοινωνική Ενδυνάμωση» με έδρα την Αθήνα.
3. Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Νομού 

Πειραιά και Νήσων με έδρα τον Πειραιά.
4. Πανελλαδικός Εκπολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλ−

λογος Ελλήνων Αθίγγανων με έδρα την Αγ. Βαρβάρα.
δ. Θεόφιλος μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα 

την Αθήνα.
β. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας με έδρα την 

Αθήνα.
7. Μήνυμα Νέων Φίλων για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό

και τη Κοινωνική Μέριμνα Μ.Κ.Ο. με έδρα την Αθήνα.
8. Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων με έδρα το 

Βύρωνα.
9. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατό−

μων με Σακχαρώδη Διαβήτη με έδρα τον Πειραιά.
10. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Ορ−

γάνων Σώματος «Η Ελπίδα» με έδρα το Χαλάνδρι.
11. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς 

Καρδιοπάθειες με έδρα την Αθήνα.
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σύλλογος για την Εκπαίδευση Επαγγελματική Κατάρ−

τιση και Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση 
«Οι Μαχητές» με έδρα τη Πάτρα

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1. Γυναίκες Χωρίς Σύνορα με έδρα τη Ρόδο
2. Σολώνειον Ευγηρίας Μέλαθρον Καλύμνου με έδρα 

την Κάλυμνο
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Περιοχής Ξυλόκα−

στρου, Οι Φίλοι Της Ζωής με έδρα το Ξυλόκαστρο.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
1. Σύλλογος Καρκινοπαθών Έδεσσας και Περιχώρων 

με έδρα την Έδεσσα.
2. Σύλλογος Καρκινοπαθών Γιαννιτσών με έδρα τα 

Γιαννιτσά.
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Περιοχής Τραγανού 

«Η Ελπίδα» με έδρα το Τραγανό Ηλείας.
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1. «Μεταβολή» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2. Σύλλογος Αρωγής Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυ−

τιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος «Αχτίδα» με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη.

3. Σωματείο «Άγιος Βασίλειος −Βασιλειάδα» με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη.

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης 

«ΕΨΕΠ» με έδρα τα Ιωάννινα.
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Κέντρο Πρόληψης και ενημέρωσης κατά των Ναρκω−

τικών με έδρα τη Λαμία.
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Περιοχής Άμφισσας 

«Οι Άγιοι Ανάργυροι» με έδρα την Άμφισσα.
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Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
    Αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 57369 (5)
Ειδική πιστοποίηση Ν. Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπη−

ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. 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/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α).

2.Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του 
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ1310Β΄) 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

6. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ1268Β΄) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

7. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση 
της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

8. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ37Β΄) Τρο−
ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών 2719/4−11−11, 
4533/28−9−2011, 10208/11−11−2011, 1634/28−11−2011, 4607/
8−11−2011, 4132/3−10−2011 και των Νομαρχών 10441/23/9/2009, 

6165/3−11−2009, 6100/7−8−2009, 10620/23−9−2009, 5346/
8−10−2010, 7598/9−12−2009, 3496/2−10−2009, 2534/
9−10−2009, 5695/20−12−2006.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του
Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατά−
ξεις».

11. Το Π.Δ. 55/2008 (ΦΕΚ 86Α΄) «Οργανισμός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
(Ι.Κ.Π.Α)».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. α΄ του
Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευ−
ση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου 
τομέα».

13. Τις αποφάσεις γνωμοδότησης της συνεδρίασης 
3686/16−5−2012 του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. για την ειδική πι−
στοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοι−
νωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
θετική γνωμοδότηση για τους φορείς.

14. Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών».

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων 
παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα:

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Σύλλογος Πολυτέκνων με έδρα την Κομοτηνή
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Πρότυπον Εθνικόν Νηπιοτροφείον με έδρα την Καλ−

λιθέα
2. Αιμοπετάλιο Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδο−

σίας Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Αθήνα
3. Αντίρροπον με έδρα την Αθήνα
4. Ευρωπαικό Κέντρο Ερευνών και Μελετών με έδρα 

την Αθήνα
5. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πρόληψις «Ινστι−

τούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασι−
ακής Ιατρικής» με έδρα το Καστρί

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σύλλογος Αιμοδοτών Μελίκης με έδρα την Μελίκη
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 

Αυτισμό με έδρα την Δράμα
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σύλλογος Γονέων και Παίδων πασχόντων εκ μεσο−

γειακής αναιμίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με έδρα την 
Λάρισα

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών και άλλων Εξαρτησι−

ογόνων Ουσιών με έδρα την Πρέβεζα
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σύλλογος Νεφροπαθών Μεσσηνίας με έδρα την Κα−

λαμάτα
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 

Αυτισμό με έδρα το Ρέθυμνο
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1. Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού Θεσσαλονίκης με 

έδρα την Θεσσαλονίκη.
2. Αλληλεγγύη ζωής με έδρα την Θεσσαλονίκη.
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ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
«Σύλλογος Εθελοντών αιμοδοτών Συνεταιριστικών 

υπαλλήλων και αγροτών περιφέρειας Διδ/χου ΕΙΡΗΝΗ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ» με έδρα το Διδυμότειχο.

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» με 

έδρα την Πάτρα.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 

έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
    Αριθμ. ΔΥΓ3(δ)/οικ. 57364 (6)

Εφαρμογή αρμοδιοτήτων τιμολόγησης φαρμάκων 
στον Ε.Ο.Φ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

2. Τις διατάξεις του ν. 1316/1983 και ειδικότερα του 
άρθρου 3 περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 «Ίδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας 
κ.λπ.».

3. Το Ν. Δ. 96/73, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το ν. 4025/2012, άρθρο 36 περί Ρυθμίσεων Φαρμάκων 

Φαρμακείων.
5. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
6. Το άρθρο 39, 40 και 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/

Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16, 18 και 19 του νόμου 
4052/ 2012 (Κεφάλαιο Ζ΄ περί ρυθμίσεων θεμάτων Ε.Ο.Φ. 
− ΦΕΚ 41/Α/1−3−2012).

8. Το άρθρο 9 του Π.Δ. 142/1989 «Οργανισμός Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων».

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Την έναρξη εφαρμογής της αρμοδιότητας καθο−
ρισμού τιμών φάρμακων ανθρώπινης χρήσης από τον 
Ε.Ο.Φ., την 15/6/2012.

Ο Ε.Ο.Φ. υποβάλλει αιτιολογημένη πρόταση για την 
έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης−Δ/νση Φαρμάκων και 
Φαρμακείων, με επισυναπτόμενο το σχετικό αρχείο 
έρευνας.

2. Ειδικότερα ο Ε.Ο.Φ. φέρει την ευθύνη για την έρευνα 
τιμών στις χώρες της Ευρώπης, καταρτίζει το σχετικό 
αρχείο (έρευνας, κοστολόγησης), που αποστέλλει στη 

Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων μαζί με την πρόταση 
για τις τιμές.

3. Διενεργεί τον έλεγχο κοστολογίων που υποβάλλο−
νται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

4. Έχει την ευθύνη γα τη συγκέντρωση και επεξερ−
γασία στοιχείων για το κόστος των πρώτων υλών που 
αφορούν τα φάρμακα, των υλικών συσκευασίας και των 
συνοδών συσκευασιών.

5. Τα σχετικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορί−
ου (Διεύθυνση Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων) 
καθώς και κάθε άλλο υποστηρικτικό υλικό στο εν λόγω 
έργο, μεταφέρονται απευθείας στον Ε.Ο.Φ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F

(7)   
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/7824/Π07/4/00231/Ε/

Ν.3299/04/14−06−2007 απόφασης του Περιφερειάρ−
χη Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της εται−
ρείας «ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ» στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, οριστικοποίηση 
του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας μονάδας».

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/48064/1947/Π07/4/00231/Ε/Ν.3299/ 
04/05−06−2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
τροποποιείται η με υπ’ αριθμ. ΙΕ/7824/Π07/4/00231/Ε/
Ν.3299/04/14−06−2007 (ΦΕΚ Β 1311/27−07−2007) απόφαση 
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επένδυ−
σης της εταιρείας «ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ» 
που πραγματοποιείται στο Δ.Δ. Κωστακιών Δ. Αρταί−
ων Ν. Αρταίων και αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό 
Πτηνοτροφείου Κρεοπαραγωγής (ΣΤΑΚΟΔ 014.4) και 
εγκρίνεται η αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως: 
συνολικό κόστος €164.595,00€ αντί του προβλεπόμενου 
στην απόφαση υπαγωγής κόστους €170.000,00, με επι−
χορήγηση 40,00% επί του συνολικού κόστους ποσόν 
65.838,00€ και ίδια συμμετοχή 60,00% ποσόν 98.757,00€ 
και τραπεζικό δάνειο 0,00€ ήτοι ποσοστό 0,00%.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης (υφι−
σταμένων και νέων) θα είναι μηδέν (0) που αντιστοιχούν 
σε Ο − Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 05−06−2012.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 
ποσού της επιχορήγησης ήτοι €31.838,00.

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει 
του άρθρου 16 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 3908/2011 
(ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για 
την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και 
την Περιφερειακή Συνοχή».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 215/2012 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (απογευματινές 

ώρες) για τους υπαλλήλους του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. με σχέση 
εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου μέχρι την δημοσίευ−
ση των ατομικών πράξεων διορισμού τους των περι−
λαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, 
σχετικής προκήρυξης αριθμός 1/151Μ/2009.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ − Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 48 «Αποδοχών−

Υπερωριακής εργασίας−Επιδομάτων» του Ν. 3584/2007 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 171 και 176 «Υπε−
ρωριακή εργασία−Απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
αργίες» του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28−6−2007, Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 22 του
Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/19−10−2004, Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/1997 όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 107/30−5−1997, 
Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α.),

6. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιος 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ 4574 Η−8ΜΘ).

7. Την υπ’ αριθμ. 9/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Οργα−
νισμού μας περί «Έγκρισης Υπερωριακής απασχόλησης 
του προσωπικού για το έτος 2012».

8. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Οργανισμού μας έτους 2012 για υπερωριακή απασχόλη−
ση των υπαλλήλων του ΔΟΠΑΡ με σχέση εργασίας Ι.Δ. 
ορισμένου χρόνου μέχρι την δημοσίευση των ατομικών 
πράξεων διορισμού τους των περιλαμβανομένων στους 
οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, σχετικής προκήρυξης αριθ−
μός 1/151Μ/2009 και συγκεκριμένα στο Κωδικό:

Κ.Α. 10.6042, με ποσό 6.000,00 ευρώ για τους ορισμένου 
χρόνου υπαλλήλους, σε βάρος του οποίου προκαλείται 
δαπάνη δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (2.850) ευρώ.

9. Την υπ’ αριθμ. 492/31−5−2012 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εργασίας και Περιφ/κη Δ/νση Κοινων. Επιθεώρησης 
Ν. Δωδεκανήσου, Τμήμα κοιν/κης Επιθ/σης Ρόδου, περί 
έγκρισης της υπερωριακής απασχόλησης 4 μισθωτών 
με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και μέσα στα 
νόμιμα όρια, έως 120 ώρες έκαστος.

10. Το γεγονός ότι ο Οργανισμός μας αποσκοπεί στην 
παροχή καλλιτεχνικής και μουσικής εκπαίδευσης, στην 
ψυχαγωγία και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων στα 
θέματα πολιτισμού και αθλητισμού, λειτουργώντας για την 
επίτευξη των σκοπών του, τμήματα εκπαιδευτικής υποστή−
ριξης και δράσης όπως: Ωδείο, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια, 
Χορωδίες και τμήματα προετοιμασίας αυτών (Πειραματι−
κή, Παιδική και Μικτή), κινηματοθέατρα, διοργανώνοντας 
διάφορες εκδηλώσεις (πολιτιστικές− αθλητικές) κυρίως 
απογευματινές ή βραδινές ώρες και Σαββατοκύριακα.

11. Τις ανάγκες του Οργανισμού και την έλλειψη προσω−
πικού, που επιβάλλει οι υπάλληλοί του να απασχοληθούν 
υπερωριακά και εκτός κανονικού ωραρίου, κατά τις απο−
γευματινές ώρες, για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες 

του Οργανισμού για την οργάνωση και στήριξη πολιτιστι−
κών και αθλητικών εκδηλώσεων, για την λειτουργία και 
παραχώρηση των γηπέδων και αθλητικών κέντρων όλου 
του Νησιού της Ρόδου, για την λειτουργία των κινηματο−
θεάτρων του Οργανισμού και παραχώρησή τους σε διά−
φορους φορείς, με τα αντίστοιχα περιγραφόμενα έργα:

Α. Τεχνική προετοιμασία εκδηλώσεων πολιτιστικών − 
αθλητικών, φύλαξη των χώρων όπου πραγματοποιούνται 
οι πολιτιστικές − αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και φύλαξη 
των σταδίων και αθλητικών κέντρων του Οργανισμού και 
άμεση τακτοποίηση μετά την λήξη αυτών των εκδηλώσεων 
(όπως μεταφορά και στήσιμο καρεκλών, βάθρων, πιάνων, 
αφισοκολλήσεις κ.λπ.), καθώς και στήριξη εκδηλώσεων (πο−
λιτιστικών−αθλητικών) σε ανθρώπινο δυναμικό για έκδοση 
εισιτηρίων και έλεγχο στις εισόδους των χώρων όπου διορ−
γανώνονται οι εκδηλώσεις, εκτός καθιερωμένου ωραρίου.

Β. Επίβλεψη και φύλαξη των κινηματοθεάτρων του Ορ−
γανισμού μας, εκτός καθιερωμένου Ωραρίου, στα οποία 
πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις τόσο από τον 
Οργανισμό μας όσο και από διάφορους πολιτιστικούς 
φορείς και συλλόγους της πόλης μας.

12. Την απόφαση με υπ’ αριθμ. 67/2011, με την οποία 
ορίσθηκε Πρόεδρος του Οργανισμού ο Σάββας Μ. Δι−
ακοσταματίου.

13. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/ 
2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», απο−
φασίζουμε:

Καθιερώνουμε από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
31−12−2012 υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, για τέσ−
σερεις (4) υπαλλήλους του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. με σχέση εργα−
σίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου μέχρι την δημοσίευση των 
ατομικών πράξεων διορισμού τους των περιλαμβανο−
μένων στους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, σχετικής 
προκήρυξης αριθμός 1/151Μ/2009 με σύνολο ωρών (απο−
γευματινές ώρες) τετρακοσίων ογδόντα (480) ωρών, 
αναλυόμενο στα παρακάτω αναφερόμενα έργα:

Ι. Τεχνική προετοιμασία εκδηλώσεων πολιτιστικών και 
αθλητικών, φύλαξη χώρων όπου πραγματοποιούνται οι 
πολιτιστικές− αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και φύλαξη 
των σταδίων και αθλητικών κέντρων του Οργανισμού 
και άμεση τακτοποίηση μετά την λήξη αυτών των εκδη−
λώσεων (όπως μεταφορά −στήσιμο καρεκλών, βάθρων 
πιάνων, αφισοκολλήσεις κ.λπ.), καθώς και στήριξη εκ−
δηλώσεων (πολιτιστικών−αθλητικών) σε ανθρώπινο δυ−
ναμικό για έκδοση εισιτηρίων και έλεγχο στις εισόδους 
των χώρων όπου διοργανώνονται οι εκδηλώσεις, εκτός 
καθιερωμένου ωραρίου, και

II. Επίβλεψη και φύλαξη των κινηματοθέατρων του Ορ−
γανισμού μας, εκτός καθιερωμένου Ωραρίου, στα οποία 
πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις τόσο από τον 
Οργανισμό μας όσο και από διάφορους πολιτιστικούς 
φορείς και συλλόγους της πόλης μας.

Η ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει 
τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η πληρωμή της πιο πάνω αναφερόμενης απασχό−
λησης, θα πραγματοποιείται μετά από βεβαίωση του 
Προέδρου του Οργανισμού μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 22 Μαΐου 2012 

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 
Ο Αντιπρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 214/2012 (9)     
 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (απογευμα−

τινές ώρες) για τους μόνιμους υπαλλήλους του 
Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ − Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 48 «Αποδοχών−

Υπερωριακής εργασίας−Επιδομάτων» του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/28−62007, Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 22 του
Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/19−10−2004, Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/1997 όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 107/30−5−1997, 
Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α).

6. Την υπ’ οικ.2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιος του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ 4574 Η−8ΜΘ).

7. Την υπ’ αριθμ. 9/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Οργα−
νισμού μας περί «Έγκρισης Υπερωριακής απασχόλησης 
του προσωπικού για το έτος 2012».

8. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Οργανισμού μας έτους 2012 για υπερωριακή απα−
σχόληση των μονίμων υπαλλήλων του ΔΟΠΑΡ και συ−
γκεκριμένα στο Κωδικό ΚΑ10.6012, με ποσό 6.000,00 
ευρώ για τους μόνιμους υπάλληλους σε βάρος του οποί−
ου προκαλείται δαπάνη τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα (4.950) ευρώ.

9. Το γεγονός ότι ο Οργανισμός μας αποσκοπεί στην 
παροχή καλλιτεχνικής και μουσικής εκπαίδευσης, στην 
ψυχαγωγία και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων στα 
θέματα πολιτισμού και αθλητισμού, λειτουργώντας για 
την επίτευξη των σκοπών του, τμήματα εκπαιδευτικής 
υποστήριξης και δράσης όπως: Ωδείο, Καλλιτεχνικά Ερ−
γαστήρια, Χορωδίες και τμήματα προετοιμασίας αυ−
τών (Πειραματική, Παιδική και Μικτή), κινηματοθέατρα, 
διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις (πολιτιστικές− 
αθλητικές) κυρίως απογευματινές ή βραδινές ώρες και 
Σαββατοκύριακα.

10. Τις ανάγκες του Οργανισμού και την έλλειψη 
προσωπικού, που επιβάλλει οι υπάλληλοί του να απα−
σχοληθούν υπερωριακά και εκτός κανονικού ωραρίου 
και εργασίμων ημερών, κατά τις απογευματινές ώρες 
για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του Οργα−
νισμού για την οργάνωση και στήριξη πολιτιστικών 
και αθλητικών εκδηλώσεων, για την λειτουργία και 

παραχώρηση των γηπέδων και αθλητικών κέντρων 
όλου του Νησιού της Ρόδου, για την λειτουργία των 
κινηματοθεάτρων του Οργανισμού και παραχώρησής 
τους σε διάφορους φορείς, με τα αντίστοιχα περι−
γραφόμενα έργα:

Α. Τεχνική προετοιμασία εκδηλώσεων πολιτιστικών 
− αθλητικών, φύλαξη των χώρων όπου πραγματοποι−
ούνται οι πολιτιστικές − αθλητικές εκδηλώσεις καθώς 
και φύλαξη των σταδίων και αθλητικών κέντρων του 
Οργανισμού καθώς και στήριξη εκδηλώσεων (πολιτιστι−
κών − αθλητικών) σε ανθρώπινο δυναμικό για έκδοση 
εισιτηρίων και έλεγχο στις εισόδους των χώρων όπου 
διοργανώνονται οι εκδηλώσεις, εκτός καθιερωμένου 
ωραρίου.

Β. Τεχνική, ηχητική − φωτιστική υποστήριξη, φύλαξη 
και λειτουργία της μηχανής προβολής των κινηματο−
θεάτρων του Οργανισμού μας, εκτός καθιερωμένου 
ωραρίου.

11. Την απόφαση με υπ’ αριθμ. 67/2011, με την οποία 
ορίσθηκε Πρόεδρος του Οργανισμού ο Σάββας Μ. Δι−
ακοσταματίου.

12. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/ 
2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», απο−
φασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε από τη δημοσίευση της παρούσας 
έως 31−12−2012, υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, για 
συνολικά επτά (7) μόνιμους υπαλλήλους μας, με σύνολο 
ωρών (απογευματινές ώρες) τις οκτακόσιες σαράντα 
(840) ώρες, αναλυόμενο στα παρακάτω αναφερόμενα 
έργα:

α) τεχνική προετοιμασία εκδηλώσεων πολιτιστικών − 
αθλητικών, φύλαξη των χώρων όπου πραγματοποιούνται 
οι πολιτιστικές−αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και φύλαξη 
των σταδίων και αθλητικών κέντρων του Οργανισμού 
καθώς και στήριξη εκδηλώσεων (πολιτιστικών−αθλητι−
κών) σε ανθρώπινο δυναμικό για έκδοση εισιτηρίων και 
έλεγχο στις εισόδους των χώρων όπου διοργανώνονται 
οι εκδηλώσεις, εκτός καθιερωμένου ωραρίου, και

β) Τεχνική, ηχητική − φωτιστική υποστήριξη, φύλαξη 
και λειτουργία της μηχανής προβολής των κινηματο−
θεάτρων του Οργανισμού μας, εκτός καθιερωμένου 
ωραρίου.

Η ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει 
τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η πληρωμή της πιο πάνω αναφερόμενης απασχό−
λησης, θα πραγματοποιείται μετά από βεβαίωση του 
Προέδρου του Οργανισμού μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 22 Μαΐου 2012 

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 
Ο Αντιπρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΑΣ  
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