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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 42550/3538 (1)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής δι−

άρκειας στην περιοχή της Τοπικών Κοινοτήτων Μαργα−
ριτίου και Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, (Δήμου Ηγου−
μενίτσας) και στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας 
Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς (Δήμου Σουλίου) .

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακε−
δονίας».

1.5. Του άρθρου 258 παρ. 5 του ΝΔ 86/1969 «Περί δασικού 
κώδικα», όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 
3 του Ν 177/’75.

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/18/12/1985 
Τεύχος Β) κοινή απόφαση των Υφυπ. Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης πτηνοπα−
νίδας».

3. Τις υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 και 67253/1710/
2−4−1996 Δ/γές του Υπ.Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου 
ορισμένου χρόνου».

4. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22−2−2012 απόφαση της Γεν. 
Γραμματέα Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου − Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ.769/15−3−2012 τεύχος Β) 
«παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ−
γράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η. − Δ.Μ. στον προϊστάμενο της 
Γεν. Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους προϊσταμένους της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των 
Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων».

5. Το υπ’ αριθμ. 399/9−7−2012 έγγραφο της Ε΄Κ.Ο.Η., από 
το οποίο προκύπτει ότι οι Κυν. Σύλλογοι Μαργαριτίου και 
Παραμυθιάς, συνηγορούν για την ανανέωση απαγόρευσης 
θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας

6. Την υπ’ αριθμ. Δ.Υ/23−7−2012 πρόταση της υπεύθυ−
νης Θήρας Κατερίνας Γκαμπρέλα, σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων 
Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ. Ε. Μαργαριτίου, Δήμου 
Ηγουμενίτσας και της Τ.Κ. Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυ−
θιάς, Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, εξακολουθούν να 
επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανά−
πτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωση όλων των θηραμάτων, 
αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 2718/5−8−2011 από−
φασης της Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοικ. Ηπείρου−Δυτ.Μακεδο−
νίας (ΦΕΚ 1830//Β΄/17−8−2011) και απαγορεύουμε το κυνήγι 
όλων των θηραμάτων για ένα (1) έτος, ήτοι από 1−8−2012 
έως και 1−8−2013, στην περιοχή της Τοπικών Κοινοτήτων 
Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, (Δήμου 
Ηγουμενίτσας) και στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας 
Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς (Δήμου Σουλίου), σε έκτα−
ση εμβαδού −15.000− στρεμμάτων περίπου, στις θέσεις 
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«Μεσοβούνι, Βρακανίδα, Ζακουρίκια, Κίνταλι, Γερακάρι», 
όπως απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, 
τα όρια της οποίας έχουν ως ακολούθως:

ΝΟΤΙΑ: Αρχίζει από θέση «Ζακουρίκια» όπου βρίσκε−
ται ο στάβλος του Μπάμπου, ακολουθεί τον δρόμο της 
ύδρευσης μέχρι που συναντά την κορυφογραμμή Καλοδίκι, 
όπου υπάρχει δεξαμενή ύδρευσης, καταλήγει στη γέφυρα 
Πυργί όπου εφάπτεται της Εθνικού οδού Ηγουμενίτσας−
Πρέβεζας.

ΔΥΤΙΚΑ: Ακολουθεί την Εθνική οδό Ηγουμενίτσας−Πρέ−
βεζας, συναντά την βρύση με τον πλάτανο, συνεχίζει έως 
την βρύση του Αϊ Θωμά, πηγές Κίνταλι και καταλήγει στην 
θέση Κιάφα Μπουζούρι όπου και συναντά τον υπάρχοντα 
δασικό δρόμο.

ΒΟΡΕΙΑ: Ακολουθεί τον δασικό δρόμο Μαργαριτίου−
Καρβουναρίου, Πηγάδι Ζούμπα, Νταμάρι. Καρβουναρίου, 
Κοκκινοχώματα και καταλήγει στο Νταμάρι Κουράμπαλη 
όπου εφάπτεται με τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς−
Μαργαριτίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παραμυ−
θιάς−Μαργαριτίου και καταλήγει στη θέση «Ζακουρίκια» 
όπου και άρχισε.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές 
που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 9 και 18 του Ν.Δ. 
86/1969 «Περί δασικού κώδικα» όπως η παράγραφος 18 προ−
στέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971 και του άρθρου 9 
παρ.3 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηγουμενίτσα, 26 Ιουλίου 2012

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ν. Θεσπρωτίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ 
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   Αριθμ. 6468/143432 (2)
Αναπροσαρμογή της εφάπαξ αποζημίωσης και εξόδων 

κηδείας φορτοεκφορτωτών του ΚΑΦ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΑΛ−
ΚΙΔΟΣ.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/
τ.Α).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87/7−6−2010/τ.Α).

3. Τις διατάξεις του αριθ. 138 Προεδρικού Διατάγματος 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας.» (ΦΕΚ 231/27−12−2010/τ.Α).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Διοίκησης 
και Παροχών του ΚΑΦ. Λιμένος Χαλκίδας (ΦΕΚ 123 Β/22−
04−1961).

5. Το υπ’ αριθμ. Φ3α/640/41/13−03−2012 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί 
«Αναπροσαρμογής της εφάπαξ αποζημίωσης και εξόδων 
κηδείας φορτοεκφορτωτών του ΚΑΦ Λιμένος Χαλκίδας» 
με το οποίο προτείνει μείωση ποσοστού 80% σε όλες 
τις κλίμακες.

6. Το 08 ΔΕ/05−04−2012 (Αρ. πρωτ. 04/12−07−2012) Πρακτι−
κό Συνεδρίασης του Κ.Α.Φ. Λιμένος Χαλκίδας με το οποίο 
προτείνεται η αναπροσαρμογή της εφάπαξ αποζημίωσης 
και εξόδων κηδείας φορτοεκφορτωτών του ΚΑΦ Λιμένος 
Χαλκίδας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 08 ΔΕ/05−04−2012 (Αρ. πρωτ. 
04/12−07−2012) Πρακτικό Συνεδρίασης του Κ.Α.Φ. Λι−
μένος Χαλκίδας περί αναπροσαρμογής της εφάπαξ 
αποζημίωσης και εξόδων κηδείας φορτοεκφορτωτών 
του ΚΑΦ Λιμένος Χαλκίδας, τροποποιώντας την παρ. 2 
του άρθρου 17 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας 
Διοίκησης και Παροχών του Κ.Α.Φ. Λιμένος Χαλκίδας 
που εγκρίθηκε με την 54759/11029/23.03.61 απόφαση του 
Υπ. Εργασίας και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες 
αποφάσεις, ώστε τα αναφερόμενα ποσά να αναπρο−
σαρμοστούν ως εξής:

Η εφάπαξ αποζημίωση των φορτοεκφορτωτών του ΚΑΦ 
Λιμένος Χαλκίδας μειώνεται κατά ποσοστό 80% (ογδό−
ντα τις εκατό) μη δυναμένου του ανώτατου ορίου να 
υπερβαίνει το ποσό των (16.927,00 €) δέκα έξι χιλιάδων 
εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ.

Η εν λόγω μείωση θα υπολογισθεί στα ισχύοντα κλιμά−
κια καθώς επίσης και στο ανώτατο όριο.

Το βοήθημα για τα έξοδα κηδείας των φορτοεκφορτω−
τών του ΚΑΦ Λιμένος Χαλκίδας μειώνεται κατά ποσοστό 
80% (ογδόντα τις εκατό) δηλ. ποσού ύψους (880,00 €) 
οκτακοσίων ογδόντα ευρώ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 31 Ιουλίου 2012

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

    Αριθμ. οικ. 3661 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασία 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασία 
κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών για το διάστημα από τη δημοσίευση της πα−
ρούσας έως 30/9/2012 για το προσωπικό της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου.

  Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 159 παρ. 1 περ. στ’ καιιβ’ και 
άρθρο 282 παρ. Ια).

2. Του Οργανισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
− Θράκης (Π.Δ. 144/2010, ΦΕΚ Α΄ 237/10).

3. Την υπ’ αριθμ. 39/14−1−11 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης που αφορά «μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερει−
άρχες» (ΦΕΚ 122/8−2−11 τ.Β.)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 βάσει 
των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ μόνο 
για αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών 
αναγκών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. 1428/2−2−2012 (ΦΕΚ 650/Β/7−3−2012) απόφαση 
της Δ/νσης Διοίκησης − Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης, που αφορά «Καθορισμός ωραρίου 
εργασίας σε εικοσιτετράωρη βάση καθώς και κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Έβρου».

6. Το υπ’ αριθμ. 6012/28−12−2011 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοικητικού − Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου «περί διάθεσης 
πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση».

7. Την ανάγκη εφαρμογής των Υγειονομικών Δι−
ατάξεων και Νόμων: α) Α1 β/8577/83, β) Α5/3010/85,
γ) Ν.3868/10 κτλ.

8. Την ανάγκη κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών.
9. Τις αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α. 

Β4137ΛΒ−ΘΩΧ και Β4137ΛΒ−Κ64, αποφασίζουμε:
Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχό−

ληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές,  εξαιρέσιμες 
ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασί−
μων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για κάλυψη των 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υποχρεώσεων μας 
καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, για το διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας έως 30/9/2012. Η έγκριση 
της υπερωριακής απασχόλησης κρίνεται αναγκαία και 
επιβάλλεται για τους ενδεικτικά αναφερόμενους παρα−
κάτω λόγους:

1. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής 
εστίασης και των Κέντρων Διασκέδασης, τα περισσότερα 
των οποίων λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωραρίου 
λειτουργίας των δημοσίων Υπηρεσιών ή μόνον εξαιρέσι−
μες ημέρες και Κυριακές (κέντρα Διασκέδασης). 

2. Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε 
τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια), σε μεγάλες 
εμποροπανηγύρεις οι οποίες πραγματοποιούνται εξαιρέ−
σιμες ημέρες και Κυριακές.

3. Τον έλεγχο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου.
4. Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητηρι−

άσεις) κατά τις οποίες απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγ−
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χου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και προσφοράς 
τροφίμων και διενέργεια επιδημιολογικής διερεύνησης.

5. Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης 
του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

6. Τη διενέργεια ηχομετρήσεων για τη χορήγηση αδειών 
χρήσης μουσικών οργάνων ή και τη διαπίστωση ηχορύ−
πανσης. Οι ηχομετρήσεις διενεργούνται τις βραδινές ή 
πρώρες πρωινές ώρες προκειμένου νο επιτυγχάνονται οι 
βέλτιστες συνθήκες θορύβου βάθους ή να βρίσκονται σε 
πλήρη λειτουργία τα καταστήματα που ελέγχονται.

7. Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων 
και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά τις εορτα−
στικές περιόδους.

8. Τη διεκπεραίωση προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας, 
του παρεχόμενου από τους δήμους, νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, περιλαμβανομένης της σύνταξης τεχνικών 
δελτίων και στατιστικών στοιχείων για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

9. Τον έλεγχο ανθυγιεινών εστιών και την έγκριση με−
λετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, 
στερεών απορριμμάτων, μελετών περιβαλλοντικών επι−
πτώσεων.

10. Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προκύ−
πτουν από τις δραστηριότητες της υπερωριακής εργα−
σίας και υπηρεσιακές εκκρεμότητες, λόγω έλλειψης του 
απαιτούμενου προσωπικού.

Β. Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες εργασίμων, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το διάστημα από τη 
δημοσίευση της παρούσας έως 30/9/2012 ως εξής:

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: εννέα (9) υπάλληλοι 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας (Ορεστιάδας)

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
από τη δημοσίευση της παρούσας έως 30/9/2012:

Α) ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (μέχρι ώρα 22:00): συ−
νολικά τριακόσιες εξήντα (360) ώρες

Β) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ (22:00 
έως 06:00), ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ: 
συνολικά διακόσιες πενήντα έξι (256) ώρες

ΣΥΝΟΛΟ (για 9 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υγείας και 
Κοιν. Μέριμνας): 616 ώρες

Το συνολικό ποσό υπολογίζεται σε 4.000 ευρώ και εί−
ναι εις βάρος του ΚΑΕ 4072.0511.0001 για το ποσό των 
2.000 € (απογευματινές υπερωρίες) και εις βάρος του 
ΚΑΕ 4072.0512.001 για το ποσό των 2.000 € (υπερωρίες 
νυχτερινών και εξαιρέσιμων ημερών), για το οποίο υπάρ−
χουν πιστώσεις και έχουν ληφθεί οι Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης.

Όλοι οι παραπάνω υπάλληλοι θα απασχοληθούν ο καθένας 
μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για εργασία κατά τις απο−
γευματινές ώρες, οι δε Επόπτες Δημόσιας Υγείας επιπλέων 
μέχρι δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως για εργασία νυχτερινή ή 
κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ−
λήλους θα γίνει με απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/
νσης, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες 
και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό του έτους 2012.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχόλη−
σης των ανωτέρω ορίζεται η Προϊσταμένη της Δ/νσης, 
η οποία θα υπογράψει και τις σχετικές διαπιστωτικές 
πράξεις ανά Περιφερειακή Ενότητα για την αμοιβή των 
απασχολουμένων υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 25 Ιουλίου 2012

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ−ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ

F
    Αριθμ. 412 (4)
Συγκρότηση Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Δι−

αφορών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
Ι. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

II. Του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/27−12−10) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 25879/1368/18−05−2011 (ΦΕΚ 1272/ΒΊ6−
6−2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
«Ανάθεση τομέων αρμοδιότητας και μεταβίβαση άσκησης 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχη για την Γενική 
Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνια−
τρικής − Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊ−
σταμένους».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66τ/Α΄ 22−03−2012)
«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτι−
κής και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
και λοιπές διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. 1204/02−05−2012 έγγραφο της Δ/νσης 
Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής και Τροφίμων «Οδη−
γίες για την εφαρμογή του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α΄ 
22−03−2012)».

5. Το υπ’ αριθμ. 191/01−06−2012 έγγραφο του Προϊστα−
μένου της Περιφερειακής Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής, με το οποίο εισηγείται την 
συγκρότηση τριών (3) Επιτροπών στην Περιφέρεια Στε−
ρεάς Ελλάδας.

6. Το υπ’ αριθμ.  12341/25−07−2012 έγγραφο της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας, για τον ορισμό μελών στην επι−
τροπή.

7. Το υπ’ αριθμ. 9875/03−07−2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, για τον ορισμό μελών στην επιτροπή.

8. Το υπ’ αριθμ. 9725/17−07−2012 έγγραφο της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας, για τον ορισμό μελών στην επιτροπή, 
αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε τρεις (3) Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επί−
λυσης Διαφορών:

1η Επιτροπή με έδρα τη Λαμία και αρμοδιότητα τις 
Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Ευρυτανίας απο−
τελείται από τους:

1. Κουμπάρου Γεωργία του Λάμπρου με ΑΔΤ ΑΗ−.479652, 
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Β΄, 
υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
τον Μούρτζο Γεώργιο του Λαζάρου με ΑΔΤ.: ΑΕ−479532, ΠΕ 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Γ΄, υπαλ−
λήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
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2. Χριστοφοράτου Άννα του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ.: 
ΑΕ−479056 ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Β΄, ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρωτή τον Βουρλάκη Γεώργιο του Νικολάου με 
ΑΔΤ.: ΑΗ−479612, ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Β΄, υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αγροτικής Οκονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Φθιώτιδας.

3. Κούντζο Νικόλαο του Ελευθερίου με ΑΔΤ.: ΑΕ−978292, 
ΔΕ Διοικητικού− Λογιστικού με βαθμό Γ΄, ως τακτικό μέλος, 
ο οποίος παράλληλα θα ασκεί και χρέη γραμματέα με 
αναπληρωτή τον Μαυράδα Ηλία του Θωμά με ΑΔΤ ΑΑ−
979020, ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού με βαθμό Γ, υπαλλή−
λων της Δ/νσης Αγροτικής Οκονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Φθιώτιδας.

2η Επιτροπή με έδρα τη Λιβαδειά και αρμοδιότητα τις 
Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φωκίδας αποτε−
λείται από τους:

1. Σκλαβούνο Γεώργιο του Βασιλείου, με ΑΔΤ Λ−.688890, 
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Β΄, ως τακτικό μέ−
λος, με αναπληρωτή τον Τάγγα Ιωάννη του Παναγιώτη 
με ΑΔΤ: Ρ−801042, ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β΄, υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αγροτικής Οκονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Βοιωτίας.

2. Νυδριώτου Ελένη του Αποστόλου, με ΑΔΤ: Τ−281647, 
ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Β΄, ως τακτικό μέλος, με ανα−
πληρωτή τον Πούλο Κων/νο του Αθανασίου με ΑΔΤ: Θ− 
569220, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων με βαθμό Β΄, υπαλλή−
λων της Δ/νσης Αγροτικής Οκονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Βοιωτίας.

3. Γκικόπουλο Κων/νο του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΙ−492880, 
ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού με βαθμό Β΄, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή τον Μπαρτατίλα Δημήτριο του 
Γεωργίου με ΑΔΤ.−: 687071, ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού 
με βαθμό Γ, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οκονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας..

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Μπολτέτσος 
Αντώνιος του Αναστασίου με ΑΔΤ AB− 497185 Δ.Ε. Προσω−
πικού Η/Υ με βαθμό Γ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
την Γεωργίου Μαρία του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΖ−991398, 
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Γ΄, υπαλλήλων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οκονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.

3η Επιτροπή με έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα την 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας αποτελείται από τους:

1. Πίσχινα Αναστάσιο του Γωργίου με ΑΔΤ ΑΕ−980931, 
ΠΕ Αγρονόμων−Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Β΄, ως 
τακτικό μέλος με αναπληρωτή του την Αγγελίδη Θεοδώ−
ρα του Λεωνίδα με ΑΔΤ.: Π−947251, ΠΕ Αγρονόμων−Τοπο−
γράφων Μηχανικών με βαθμό Ε’, υπαλλήλων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οκονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας.

2. Γιαννάκη Σπυρίδων του Φιλίππου, με ΑΔΤ.: AB− 983832 
ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Δ’, ως τακτικό μέλος, με αναπλη−
ρωτή τον Σπαρτινό Στέφανο του Παντελή με ΑΔΤ.: ΑΕ−
095685, ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Δ’, υπαλλήλων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οκονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας

3. Μπαράκου− Δούδαλη Μαρία του Γεωργίου, με ΑΔΤ 
ΑΕ−981181, ΔΕ Διοικητικού− Λογιστικού με βαθμό Γ΄, η οποία 
παράλληλα θα ασκεί και χρέη γραμματέα, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρώτρια την Καμπουροπούλου Δέσποι−
να του Βασιλείου με ΑΔΤ.: Φ−826042, ΤΕ Τεχνολογίας 
Τροφίμων με βαθμό Γ, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος κατά 
βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων αυτός που έχει περισσό−
τερα χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό.

Έργο των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφο−
ρών, στους τομείς αρμοδιότητας της, όπως καθορίζονται 
παραπάνω είναι:

α) Η γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση ακινή−
των για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 
4, και

β) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων, που τις ανατίθε−
νται με τις διατάξεις των άρθρων 10,22,23,24 και 36 του
Ν. 4061/2012.

Η Επιτροπή για κάθε περίπτωση γνωμοδότησης συντάσ−
σει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στον αρμόδιο Αντιπερι−
φερειάρχη της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 31 Ιουλίου 2012

 Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ 

F
   Αριθμ. Αποφ. 545/23−7−2012 (5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μουσικής 

Σχολής «Εν Τέχνη».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ − ΕΥΟΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του 

άρθρου 95, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης», (ΦΕΚ87/Α/2010).

2. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θε−
μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976).

3. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδι−
ωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρ−
θρου 10 του Ν. 3207/2003 «ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής 
προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 Υπουργική 
απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγα−
ση μουσικού εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7−2−1994 από−
φαση (ΦΕΚ 123/Β/23−2−1994) «καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

6. Την υπ’ αρθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31−3−2011 κοι−
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «διεκπεραίωση 
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή 
παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης».

7. Την υπ’ αριθμ. 32/17−1−2012 απόφαση του Δημάρχου 
Κορδελιού Εύοσμου με την οποία αναθέτει την υποστή−
ριξη και έκδοση των αδειών «μουσικών σχολών και ωδεί−
ων» στο αυτοτελές τμήμα αδειών κατ/των υγειονομικού 
διαφέροντος.

β) Την υπ’ αριθμ. 18805/29−3−2012 αίτηση με τα συνημμέ−
να δικαιολογητικά της εταιρίας Δ. & Ε. ΤΣΙΒΟΥΛΑ O.E.

γ) Το υπ’ αριθμ. 3211/6−7−2012 πρακτικό αυτοψίας της 
Επιτροπής ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκατα−
στάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο 
αναφέρεται στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού ΠΑ−
ΠΑΓΟΥ 101 στον Εύοσμο του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου 
και είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Δ. & Ε. ΤΣΙΒΟΥΛΑ O.E., 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην εταιρία Δ & Ε ΤΣΙΒΟΥΛΑ O.E. άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής, η οποία θα 
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στεγαστεί στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται επί της 
οδού ΠΑΠΑΓΟΥ 101 στον Εύοσμο του Δήμου Κορδελιού 
Εύοσμου και θα έχει την επωνυμία «ΕΝ ΤΕΧΝΗ».

2. Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές 
και τμήματα:

α) Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμή−
ματα:

1. ωδικής, 2. αρμονίας, 3. αντίστιξης, 4. φυγής
β) Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πλήκτρων, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κλασικής κι−

θάρας
γ) Σχολή μονωδίας με τμήμα μονωδίας
ε) Σχολή σαξοφώνου
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κορδελιό − Εύοσμος, 23 Ιουλίου 2012

Ο Δήμαρχος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 8238 (6)
Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Τριμελούς Διοικούσας 

Επιτροπής των Κέντρων Υγείας.

  Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/Α΄) 

«Εθνικό Σύστημα Υγείας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 1759/88 (ΦΕΚ 50/

Α΄) «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτί−
ωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/99 
(ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3172/03 (ΦΕΚ 
197/Α΄) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4025/11 (ΦΕΚ 228/
Α΄) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 160917/23−12−2010 Υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 411/24−12−2010/τ.ΥΟΔΔ) που αφορά τον 
διορισμό ως Υποδιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης του Νικήτα 
Ι. Καλογιαννάκη.

7. Την υπ’ αριθμ. ΑΓ2/Γ.Π. οικ. 29514/22−3−2012 Υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1191/11−4−2012/τ.Β΄) με θέμα: «Ορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υποδιοικητών 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Κρήτης».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τον 
τρόπο λειτουργίας της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής, 
που συγκροτείται σε κάθε Κέντρο Υγείας καθώς και τις 
αρμοδιότητες του Συντονιστή Διευθυντή του Κέντρου 
Υγείας, αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, ως εξής:

Α. Τα καθήκοντα της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής 
των Κέντρων Υγείας:

1. Παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή των προγραμ−
μάτων και λοιπών δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας, 
καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας 

και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προληπτική ια−
τρική στον πληθυσμό περιοχής ευθύνης του.

2. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου στο οποίο ανή−
κει ή στην ΥΠ στην οποία υπάγεται, μέτρα για τη βελτίω−
ση του τρόπου λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και την 
αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών.

3. Εισηγείται για την πλήρωση κενών θέσεων του προ−
σωπικού του.

4. Εισηγείται στις προαναφερθείσες υπηρεσίες για την 
κάλυψη του Κέντρου Υγείας και των περιφερειακών ια−
τρείων της περιοχής ευθύνης του σε ιατρικό προσωπικό 
ειδικοτήτων που δεν διαθέτει αυτό και οι αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες του (ΠΠΙ ή ΠΙ), το οποίο θα επισκέπτεται τις 
μονάδες αυτές από το νοσοκομείο στο οποίο υπάγεται.

5. Εισηγείται για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουρ−
γίας και ελέγχει την τήρηση αυτού από το προσωπικό 
του.

6. Ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος επισκέ−
ψεων του προσωπικού του στις αποκεντρωμένες δομές 
του (ΠΠΙ, ΠΙ).

7. Υποβάλλει, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Δ/ντή 
του Κέντρου Υγείας, προς έγκριση στο Δ.Σ. του Νοσο−
κομείου στο οποίο ανήκει το πρόγραμμα εφημέριων του 
προσωπικού του, συνυπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο 
της τριμελούς επιτροπής και τον Συντονιστή Δ/ντή, ελέγ−
χοντας την τήρηση του απ’ αυτό.

8. Τηρεί μητρώο των ιδιωτών ιατρών της περιοχής ευθύ−
νης του κατά ειδικότητα στους οποίους μπορεί να απευ−
θυνθεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, για παροχή υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Προτείνει την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων για 
την λειτουργία του στο προϋπολογισμό του νοσοκομείου 
στο οποίο υπάγεται.

Β. Αρμοδιότητες της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής 
των Κέντρων Υγείας:

1. Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες στο προσωπικό 
του στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων, του εσωτερι−
κού κανονισμού λειτουργίας του με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία του.

2. Ελέγχει την διαχείριση του φαρμακευτικού, υγειονο−
μικού και λοιπού υλικού του.

3. Μεριμνά για την διαφύλαξη και συντήρηση της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας του.

4. Εισηγείται στο Δ.Σ. του νοσοκομείου στο οποίο ανήκει 
για τη προμήθεια του υλικού σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και μέσα στα πλαίσια του εγκριθέντος για το 
σκοπό αυτό ποσού στον προϋπολογισμό του νοσοκο−
μείου.

5. Αξιολογεί τα αιτήματα των διαφόρων φορέων περιο−
χής ευθύνης του (Δήμων, Σχολείων, Εκκλησίας, Μονάδων 
Κοινωνικής Μέριμνας, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, 
Πολιτιστικών Συλλόγων κ.α.) προκειμένου να καταρτισθεί 
ο γενικότερος προγραμματισμός δράσης του.

6. Εισηγείται για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού 
σε περιπτώσεις παραλείψεων ή ενεργειών που αποτελούν 
ελεγκτέες πράξεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε−
σία.

Γ. Τρόπος λειτουργίας της Τριμελούς Διοικούσας Επι−
τροπής:

1. Η Διοικούσα Επιτροπή συντονίζεται από τον Πρόεδρο 
της.

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία 
(1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη 
κατόπιν πρόσκλησης των μελών της από τον Πρόεδρο. 
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Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα 
συ ζητηθούν.

3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και 
άμισθη.

4. Τακτικός εισηγητής είναι ο Συντονιστής Δ/ντής του 
Κέντρου Υγείας ο οποίος εισηγείται τα θέματα της ημε−
ρήσιας διάταξης και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος 
αναπληρωτής του. Εισηγήσεις μπορεί να ανατίθενται και 
σε άλλους υπαλλήλους του Κέντρου Υγείας μετά από 
απόφαση του προέδρου της επιτροπής.

5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 
μελών.

6. Κατά τις συνεδριάσεις της τριμελούς επιτροπής τη−
ρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρείται υποχρεωτικά 
και η γνώμη των μειοψηφούντων. Εφ’ όσον δεν υπάρχει 
μειοψηφούσα γνώμη η απόφαση θεωρείται ομόφωνη.

7. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα 
Μέλη και τον/την Γραμματέα.

8. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Κέντρου 
Υγείας ο οποίος με τον αναπληρωτή του ορίζονται από 
τον Πρόεδρο της τριμελούς επιτροπής.

9. Αναφορές και εισηγήσεις των υπηρεσιών του κέντρου 
υγείας γίνονται προς το Δ.Σ. ή Διοικητή του οικείου νο−
σοκομείου μέσω της Διοικούσας επιτροπής.

10. Όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έχουν 
υποχρέωση να προσέρχονται στις συνεδριάσεις αυτής 
τακτικές και έκτακτες. Μέλος που δεν παρίσταται αδι−
καιολόγητα σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδί−
καια από το αξίωμα του μέλους και κινείται η διαδικασία 
αντικατάστασης του.

Δ. Ορισμός υπευθύνου νια τον συντονισμό της επιστη−
μονικής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.

Γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 26 του Ν.4025/11 (ΦΕΚ 228/Α΄), όπως αντικατα−
στάθηκαν από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν.4052/12 
(ΦΕΚ 41/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν από την παρ. 3 του 
άρθρου 41 του Ν.4058/12 (ΦΕΚ 63/Α΄).

Ε. Αρμοδιότητες Συντονιστή Διευθυντή Κέντρου Υγεί−
ας.

1. Συντονίζει την επιστημονική λειτουργία του Κέντρου 
Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων τα οποία ευρί−
σκονται στην περιοχή ευθύνης του.

2. Εισηγείται προς την τριμελή διοικούσα επιτροπή του 
Κέντρου Υγείας για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με 
την αποτελεσματική και πληρέστερη παροχή φροντίδας 
υγείας στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας στην περι−
οχή ευθύνης του.

3. Εισηγείται την οργάνωση και υλοποίηση επιστημο−
νικών, εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, με 
συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και εκτός κέντρου Υγείας, 
όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά την έγκριση από 
την τριμελή διοικούσα επιτροπή και τ’ αρμόδια επιστημο−
νικά όργανα του νοσοκομείου στο οποίο υπάγεται.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2012

Ο Υποδιοικητής
ΝΙΚΗΤΑΣ Ι. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

    (7) 
 * Μεταφορά θέσης στο Σισμανόγλειο Γενικό

Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο». 

 Με την υπ’ αριθμ. 6355/21.03.2012 απόφαση Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 70 και 74 
του Ν.3528/07 και του άρθρου 35 παρ.5 Ν.4024/2011 (σύμ−
φωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αρ. πρακτικού 
01/23−01−2012, θέμα 18°) μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΣΥΡΑΚΟΥ από τον κλάδο ΥΕ Βοη−
θητικού Προσωπικού με βαθμό Δ΄ σε θέση του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης της στον κλάδο, με το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ /Υπ. Υγείας 4805/02−07−2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 753/Γ΄/1−8−2012.

  Η Διοικητής
ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

F
   (8) 

 * Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 
«ΤΖΑΝΕΙΟ». 

 Με την αριθμ. 62/30−03−2012 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 73 του Ν. 3528/2007 
και το άρθρο 35, παρ.5 του 4024/2011 (σύμφωνη γνώ−
μη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αριθμ. πρακτικού 1/2°/
12−03−2012) μετατάσσεται η Τζαβάρα Βασιλική του Δη−
μητρίου, από τον κλάδο Προσωπικού Η/Υ, κατηγορίας 
ΔΕ, στον κλάδο Πληροφορικής, κατηγορίας ΤΕ, με βαθμό 
Δ’ και Μ.Κ: 1°, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που 
κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ /Υπ. Υγείας 4767/29−06−2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 724/Γ΄/26−7−2012.

  Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 

F
   (9) 

 * Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». 

 Με την υπ’ αριθμ. 602/9−4−2012 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 70 και 
74 του Ν. 3528/2007, και των άρθρων 33 και 35 του Ν. 
4024/2011, και κατόπιν του Πρακτικού της 10ης/26.03.2012 
(θέμα 83°) Συνεδρίασης του Α΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Νοσοκομείων της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης, με θετική γνωμοδότηση, μετα−
τάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», 
Τσακίρη Χριστίνα, του Αθανασίου κατηγορίας και κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, σε θέση κατηγορίας και κλά−
δου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», 
με κατεχόμενο βαθμό Δ΄, με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης της.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας 4801/02/07/2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 732/Γ΄/30−7−2012.

  Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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