Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2012.07.18 12:15:05
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

29593

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2135
13 Ιουλίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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* Μεταφορά θέσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων...................
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση
2.201 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «πα−
λαιός Οικισμός Μηλιάς» της Τ.Κ. Μηλιάς του Δή−
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Έγκριση Ανανέωσης−Τροποποίησης απαγόρευσης
θήρας ορισμένου χρόνου στην αναρρυθμιστική
λίμνη του υδροηλεκτρικού σταθμού Ταυρωπού
Τ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και
σε έκταση 145,00 στρεμμάτων πέριξ αυτής. ..........
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
για το προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικού−
Οικονομικού της Π.Ε. Σερρών, για το χρονικό δι−
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην ΑΠ 14825/3258/Π06/
4/00039/Ε/Ν.3299/04/05−03−2012 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύτη−
κε στο ΦΕΚ 643/07−03−2012 (τεύχος Β) με θέμα
την «Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της
εταιρείας «ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», που
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04» ......... 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
* Μεταφορά θέσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
Με την αριθμ. 55829/19.4.2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του «Κώδικα Κατά−

στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/Α),του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄), την αριθ. 56568/28−5−2004 (ΦΕΚ 842/Β΄) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης «περί μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμμα−
τέα .... κ.λπ.», όπως ισχύει, και κατόπιν της από 16.2.2012
αίτησης της Σοφίας Σδράκα του Θωμά, υπαλλήλου του
κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων με βαθμό Ε΄
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί μετάταξης
της στον κλάδο TE Μηχανικών της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που
κατέχει και της από 28.2.2012 θετικής γνωμοδότησης του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τη μετάταξη
της ανωτέρω υπαλλήλου, μετατάσσεται η Σοφία Σδράκα
του Θωμά, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων−
Στενογράφων, με βαθμό Ε΄, της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δυχαιωμάτων, στον κλάδο TE Μηχανικών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ταυτόχρονη μεταφορά της
θέσης της, επειδή κατέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προ−
σόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: 5392/22.6.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 638/Γ/3.7.2012.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ö
Αριθμ. 33125/3485
(2)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 2.201
στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «παλαιός Οικισμός
Μηλιάς» της Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Γρεβενών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) «Νέα αρχιτε−
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κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) του Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 234/27−12−2010) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδο−
νίας»
γ) Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού
Κωδικός».
2. Την αριθ. 414985/29−11−1985 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την αριθ. 67253/1710/2−4−1996 διαταγή του Υπουργεί−
ου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου
ορισμένου χρόνου.
4. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22−2−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας περί «Παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η−
Δ.Μ.».
5. Το αριθ. 30−1−6−2012 έγγραφο−αίτημα του Κυνηγε−
τικού Συλλόγου Γρεβενών, αναφορικά με την έκδοση
απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κυνηγίου στην
περιοχή «οικισμός Παλαιάς Μηλιάς» του Δήμου Γρε−
βενών.
6. Την πρόταση του Γραφείου θήρας της Υπηρεσίας
μας, σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη απαγό−
ρευση, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των πυρήνων
προσαρμογής θηραμάτων, θα συμβάλει στην προστασία,
ανάπτυξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, από
την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2012−2013 και για

τα τρία (3) χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος της κυνηγε−
τικής περιόδου 2014−2015, σε έκταση 2.201 στρεμμάτων,
που βρίσκεται στη θέση «παλαιός Οικισμός Μηλιάς» της
Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Γρεβενών. Η παραπάνω έκταση
απεικονίζεται στο σχετικό απόσπασμα ορθοφωτοχάρ−
τη κλίμακας 1:20.000 που συνοδεύει την παρούσα και
ορίζεται ως εξής:
Από τη θέση «Καραχμάτης» του παλαιού οικισμού Μη−
λιάς ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο προς τη θέση
«Σταυρός»και από εκεί ακολουθώντας τον αγροτικό
δρόμο στις θέσεις «΄Αγιος Αθανάσιος και «Καψάλες».
Από τη θέση «Καψάλες» ακουλουθεί αγροτικό δρόμο
προς τη θέση «Δεληβού Πηγάδι» και από εκεί στη θέση
«Γκουμπλίτσες ακολουθώντας πάλι αγροτικό δρόμο
προς τη θέση «Αρκουδόλακος−Περιβόλια» και καταλήγει
στην θέση «Καραχμάτης» από όπου ξεκίνησε.
Με μέριμνα του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών θα
γίνει σήμανση των ορίων της απαγορευμένης έκτασης
με κατάλληλες πινακίδες. Από τις διατάξεις αυτής της
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την έναρξη του κυνη−
γετικού έτους 2012−2013
Γρεβενά, 27 Ιουνίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΖΗΣ
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Αριθμ. 1320/128595
(3)
Έγκριση Ανανέωσης−Τροποποίησης απαγόρευσης θή−
ρας ορισμένου χρόνου στην αναρρυθμιστική λίμνη
του υδροηλεκτρικού σταθμού Ταυρωπού Τ.Κ. Μο−
σχάτου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και σε έκταση
145,00 στρεμμάτων πέριξ αυτής.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69,
που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/85
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξε−
ων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα». (ΦΕΚ
7/τ.Α./1969)
2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87/τ.Α./2010) Άρθρο 280
«Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ. Ι και
VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 138/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελ−
λάδας».(ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010).
4. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.−
Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κλπ». (ΦΕΚ
648/τ.Β΄/2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 Δ/γή του Υπουρ−
γείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου
χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Τ.Β/1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονο−
μίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει με την αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/Ε. 103/1−9−2010
κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών−Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας−Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός
μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας
ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.». (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010).
7. Την αριθμ. 103738/13−12−2001 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσα−
λίας για 10/ετή απαγόρευση θήρας πέριξ της αναρρυθμι−
στικής Λίμνης Ταυρωπού του τότε Δήμου Πλαστήρα Νο−
μού Καρδίτσας Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας.
8. Την αριθμ. 2862/27315/27−6−2012 αναφορά−εισήγηση
του Δασαρχείου Καρδίτσας.

9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται
η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προ−
στασία της πανίδας και από την θήρα των υδροβίων
πτηνών υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα
και ακόμη να μολυνθούν τα ύδατα από τα φονευθέντα
υδρόβια πτηνά που πέφτουν μέσα στην λίμνη.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την Ανανέωση−Τροποποίηση της αριθμ.
10378/13−12−2001 απόφασης Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας και απα−
γορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για δέκα (10)
χρόνια μέσα στην αναρρυθμιστική λίμνη του υδροηλε−
κτρικού σταθμού Ταυρωπού Τ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου
Λίμνης Πλαστήρα και σε έκταση 145,00 στρεμμάτων πέ−
ριξ αυτής, όπως αυτή απεικονίζεται στα συνημμένα στην
παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 12.000
και χάρτης περιοχής κλίμακας 1: 2.500, θεωρημένα από
τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και της
οποίας η οριογραμμή έχει ως ακολούθως:
Αρχίζει από γέφυρα (πλησίον οικισμού Δ.Ε.Η) του
επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης−Μοσχάτου ακολου−
θώντας το ρέμα Λιναριάς με κατεύθυνση βόρεια προς
τον αρχαιολογικό χώρο (Ναός του Απόλλωνα) και από
εκεί με κατεύθυνση ανατολική ακολουθώντας το ρέμα
Λιναριάς φθάνει στην σμίξη του επαρχιακού δρόμου Μη−
τρόπολης−Μοσχάτου, συνεχίζει προς τη διασταύρωση
του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης−Πορτίτσας τον
οποίο και ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση με αγρο−
δασικό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό «Στρεβά» και από
εκεί στο ηδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Δ.Ε.Η.
Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της δασικής
Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία
Θεσσαλίας & Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο
Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκ−
δοση της σχετικής Δ.Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ−
σής της και λήγει μετά την πάροδο Δεκαετίας.
Καρδίτσα, 2 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
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Αριθμ. 201671/2412
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για
το προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονο−
μικού της Π.Ε. Σερρών, για το χρονικό διάστημα έως
31/12/2012.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27−12−
2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152/Α/1−7−2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015» και το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια−
τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο−
σιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/
1999 (ΦΕΚ 180/Α/9−9−1999) «Συλλογικές διαπραγματεύ−
σεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιού−
χων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για υπερωριακή απασχό−
ληση κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού, που προέκυ−
ψαν λόγω φόρτου εργασίας α) από την εγκατάσταση
προγραμμάτων της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και
στα πλαίσια του έργου: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών» και την ανάγκη εκπαίδευσης των
υπαλλήλων της Υπηρεσίας στα παραπάνω προγράμμα−
τα και καταχώρισης νέων στοιχείων σ’αυτά και β) την
σύνταξη των απολογισμών οικονομικών ετών (συμφωνία
με Τράπεζες κ.λπ.).
6. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους 2012, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
κατά τις απογευματινές ώρες, για το χρονικό διάστημα
έως 31 Δεκεμβρίου 2012, μέχρι 4.200 ώρες συνολικά για
τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοι−
κητικού−Οικονομικού, που θα απασχοληθούν πέραν του
κανονικού ωραρίου.
Η ονομαστική κατανομή των 4.200 ωρών στους απα−
σχολούμενους υπαλλήλους (χωρίς η υπερωριακή εργα−
σία να υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως),
καθώς και η βεβαίωση της παρασχεθείσας εργασίας
από αυτούς, θα γίνει με άλλη απόφαση μας, αναλόγως
των υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύψουν.
Η σχετική δαπάνη ύψους 29.400,00 € θα βαρύνει τον
Φορέα 721, ΚΑΕ 0511α του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Σερρών, οικ. έτους 2012.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 1 Ιουνίου 2012
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
Ö
Αριθμ. 4618
(5)
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω−
νυμία «ΣΟΛΩΝΕΙΟΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ−Μ.Φ.Η.−
Μ.Κ.» Καλύμνου.
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α 87/7−6−10)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 ΦΕΚ.223/τ.Α/27−12−2010
«Οργανισμός της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
3. Την με αριθ. πρωτ. 82/13−1−2011 απόφαση Περιφε−
ρειάρχη Ν. Αιγαίου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Περι−
φερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»
ΦΕΚ 45/τ. Β/2011
4. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο−Πρόγραμμα Διαύγεια−και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/τ.A/13−07−2010)
5. Τον Ν. 2345 (ΦΕΚ Α 213/12−10−1995) «Οργανωμένες
υπηρεσίες παροχής προστασίας και άλλες διατάξεις»
6. Την υπ’ αριθμ. Π4β/οικ4690 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Α 833/11−9−1996) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λει−
τουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα»
7. Την υπ’ αριθμ. ΠΙγ/οικ.81551/25−6−2007 (ΦΕΚ 1136/6−7−07)
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουρ−
γίας Μ.Φ.Η.»
8. Την υπ’ αριθμ. 79/15−3−2012 αίτηση του ιδρύματος
«ΣΟΛΩΝΕΙΟΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ−Μ.Φ.Η.−Μ.Κ.» για την
χορήγηση άδεια ίδρυσης.
9. Την υπ’ αριθμ. 74/12−3−12 απόφαση Περιφερειάρχη
για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ως προς την Άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Η. και το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟ−
ΨΙΑΣ με την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής.
10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (σχετ 7), αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω−
νυμία «ΣΟΛΩΝΕΙΟΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ−Μ.Φ.Η.−Μ.Κ.»
δυναμικότητας 25 κλινών και εδρεύει στη νήσο Κάλυμνο
ενορία Αναστάσεως και στον οικισμό ΠΟΘΙΑΣ με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Η λειτουργία της Μ.Φ.Η θα είναι σύμφωνη με τα
οριζόμενα στην ανωτέρω νομοθεσία.
Β. Η δυναμικότητα της Μ.Φ.Η. είναι 25 κλίνες
Γ. Η χορηγούμενη Άδεια Λειτουργίας λήγει στις 27−8−
2015 ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού πυροπρο−
στασίας.
Δ. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν εκ των ύστε−
ρων ελλείψεις η παράβαση των όρων με τους οποίους
χορηγήθηκε η παρούσα, η άδεια λειτουργίας θα ανα−
κληθεί.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 26 Ιουνίου 2012
Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΤΑΦΗ
Ö
Αριθμ. 195 Α
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 Ενιαίο Μισθολόγιο
και τα άρθρα 48 & 176 του Ν. 3584/2007 (Υπερωρ. ερ−
γασία).
2. Το αριθ. 2/5708/0022/24−2−2012 έγγραφο του ΓΛΚ
(εξομοίωση των ΙΔΑΧ με τους μόνιμους υπαλλήλους)
3. Το αριθ. 2/9616/002/15−2−2012 έγγραφο Υπουργείου
Οικονομ. (σχετικά με κατίσχυση του 4024/2011 έναντι
προηγούμενων νόμων).
4. Το αριθ. 30285/29−2−2012 έγγραφο Υπουργείου Οι−
κον. (σχετικά με μη έγκριση για τους ΙΔ, από Επιθ. Ερ−
γασίας).
5. Την 64/2012 απόφαση του Δ/Σ του ΝΠ, που εγκρίνει
τις υπερωρίες για το 2012 (ΙΔΟΧ).
6. Την 2/2012 απόφαση του Δ/Σ για ορισμό Διατάκτη.
7. Την απόφαση 57/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου
περί ορισμού Προέδρου Δ/Σ του ΝΠ, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή απασχόλη−
ση για το ΙΔΟΧ προσωπικό του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
“Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ”» από τη δημοσίευση της απόφασης έως
και 31/12/2012 σε 20 ώρες ανά μήνα για 8 υπαλλήλους.
Η δαπάνη που θα προκύψει είναι σε βάρος του ΚΑ
15/60410002 του Προϋπολογισμού 2012 του ΝΠ, και ανέρ−
χεται συνολικά στο ύψος των 4.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καισαριανή, 27 Ιουνίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
Ö

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην ΑΠ 14825/3258/Π06/4/00039/Ε/Ν.3299/04/05−03−2012
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας) που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 643/07−03−2012 (τεύχος Β) στη σελίδα
11620 στην Β στήλη, στον στίχο 20 εως 23 διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Επίσης με την παραπάνω απόφαση
εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχο−
ρήγησης ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων
ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (73.985,70€)»
στο ορθό: «Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίνε−
ται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης
ύψους εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε
ευρώ και είκοσι λεπτών (70.955,20€)».
(Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
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