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2. Την πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πράξη 13/28.5.2008).
3. Την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης Λακωνίας.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε από το σχολικό έτος 2008 − 2009, ως
δυσπρόσιτα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο), τα κατωτέρω ανα−
φερόμενα σχολεία:
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πύργου Διρού
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Πύργου Διρού

ΦΕΚ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(4/θέσιο) 945 τ.Β΄/8.7.2005
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
(1/θέσιο) 390 τ.Β΄/12.6.1992

Στα παραπάνω σχολεία όσοι εκπαιδευτικοί διορίζονται
ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 21 του ν. 3328/2005.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 78784/Δ4
(1)
Καθορισμός Δυσπρόσιτων Σχολείων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7γ του ν. 1351/1983
«Εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και άλλες διατάξεις».

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Υ4α/70158/07
(2)
Τροποποίηση – Συμπλήρωση Οργανισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Αγρινίου και μετατροπή θέσεων κλά−
δου γιατρών ΕΣΥΚΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11, του ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄).
β) Της παρ. 1 του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 1397/1983
«Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄).
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γ) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄).
δ) Του ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του τρίτου
άρθρου του ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νο−
μικών Προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις (ΦΕΚ 25/Α΄).
ε) Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο−
κομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
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 98/Α΄) και το
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.1/25873/2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950 Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ 252/2007 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 Β΄).
4. Τα υπ’ αριθμ. 4865/24.5.2007 και 4379/22.2.2008 έγ−
γραφα από τη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας.
5. Τις υπ’ αριθμ. 6 /29.3.2007 και 1/23.1.2008 αποφά−
σεις Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου
Αγρινίου και το υπ’ αριθμ. 1736/28.1.2008 έγγραφο του
Διοικητή του εν λόγω Νοσοκομείου.
6. Το απόσπασμα πρακτικών της 8ης/27.9.2007 Συνεδρία−
σης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ (θέμα 7ο), αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. Α3β/οικ 14159/1986 (ΦΕΚ 643/Β΄/30.9.1986)
υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση οργανισμού του
Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου», η οποία τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ4α/12858/1994
(ΦΕΚ 423/Β΄/1995), Υ4α/3948/1997 (ΦΕΚ 617/Β΄/1997) και
Α3β/1082/1997 (ΦΕΚ 1145/Β΄/1997) υπουργικές αποφά−
σεις τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως παρα−
κάτω:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 12 «Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας»,
επέρχονται οι εξής αλλαγές:
Δύο (2) εκ των πέντε (5) θέσεων του κλάδου ΠΕ Νο−
σηλευτικής που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
δύναται να πληρωθούν, λόγω έλλειψης υποψηφίων, από
υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, στο εξής
ορίζονται και προκηρύσσονται ως θέσεις κατηγορίας ΤΕ
του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής και οι προαναφερόμενοι
κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής:
KATHΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
τρεις (3) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Εξήντα (60) θέσεις

Οι θέσεις του ανωτέρω κλάδου στο εξής καλύπτονται
στο σύνολό τους από υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ.
Κατά τα λοιπά το συμπληρούμενο και τροποποιούμενο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 2
Στο άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας»
επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:
Α. Στην κατηγορία ΤΕ προστίθενται αντίστοιχα οι κά−
τωθι θέσεις στους αναφερόμενους κλάδους:
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
− δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής − τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων − τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας − τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής − τρεις (3) θέσεις
Β. Στην κατηγορία ΥΕ καταργούνται αντίστοιχα οι
κάτωθι θέσεις στους αναφερόμενους κλάδους:
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
− δέκα τρεις (13) θέσεις
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης − πέντε (5) θέσεις
Και οι εν λόγω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Έντεκα (11) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
Δώδεκα (12) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Είκοσι πέντε (25) θέσεις
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Δέκα επτά (17) θέσεις
Κατά τα λοιπά το συμπληρούμενο και τροποποιούμενο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 3
− Καταργούνται με την παρούσα οι παρακάτω κενές
θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ που έχουν συσταθεί
και προστεθεί με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α3α/
οικ 6830/1986 (306 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης
στον οργανισμό του Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, για να καλύπτουν
τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας που υπάγονται σε
αυτό, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιοδικών επι−
σκέψεων:
− Μία (1) θέση ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού ΕΠΑ
Ή ΕΠΒ
− Μία (1) θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας, βαθμού
ΕΠΑ Ή ΕΠΒ
− Συνιστώνται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥΚΑ του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι ακόλου−
θες θέσεις και προστίθενται στον οργανισμό του Γ.Ν.
ΑΓΡΙΝΙΟΥ:
− Μία (1) θέση ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού ΕΠΒ
− Μία (1) θέση ειδικότητας Νεφρολογίας, βαθμού ΕΠΒ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 4433.7/11/2008
(3)
Σύσταση − συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας Συμ−
βουλευτικής Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Σ.Ε.Ν.Α.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004.
β) Του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 18 παρ. 1
του ν. 3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμε−
νικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 281).
γ) 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).
2. Το υπ’ αριθμ. 177/14.2.2008 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών/Γενικής Γραμματείας Φορολο−
γικών και Τελωνειακών Θεμάτων/Γενικής Διεύθυνσης Τελω−
νείων και ΕΦΚ/Τμήματος Γενικών Τελωνειακών Θεμάτων.
3. Το υπ’ αριθμ. Ε.6740/1 −205170/20.2.2008 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο−
μίας/Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης/Διεύθυνσης Κρατικής
Ασφάλειας/2ου Τμήματος Προστ. Πολιτεύματος/Β΄.
4. Το υπ’ αριθμ. Ε.151.240/01/Σχ.99/452670/13.2.2008
έγγραφο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών/Α΄ Δι−
εύθυνσης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση Συμβουλευτικής
Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας
1. Συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή Ναυτικής
Ασφάλειας (Σ.Ε.Ν.Α.) που συγκροτείται από:
α) τον Αρχηγό ΛΣ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του
τον Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.
β) τους Υπαρχηγούς ΛΣ ως μέλη, με αναπληρωτές αυ−
τών τους εκάστοτε οριζόμενους από τον Αρχηγό Λ.Σ.
γ) τους Διευθυντές των Κλάδων του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι−
κής ως μέλη, με αναπληρωτές αυτών τους νόμιμους
αναπληρωτές τους.
δ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τελω−
νείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, εκπρόσωπο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως μέλος, με
αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της 19ης Διεύθυνσης
Τελωνειακών Διαδικασιών,
ε) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ως μέλος, με ανα−
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πληρωτή του τον νόμιμο αναπληρωτή Διευθυντή της
Διεύθυνσης αυτής.
στ) τον Προϊστάμενο του Συντονιστικού Κέντρου, Δι−
ευθυντή της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Ασφά−
λειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ)
ως μέλος, με αναπληρωτή του τον νόμιμο αναπληρωτή
Διευθυντή της Διεύθυνσης αυτής.
ζ) τον Διευθυντή της Α΄ Διεύθυνσης της Εθνικής Υπη−
ρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) ως μέλος, με αναπληρωτή
του τον νόμιμο αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης
αυτής.
2. Γραμματέας της Επιτροπής ως και αναπληρωτής
του ορίζονται ανώτεροι Αξιωματικοί της Διεύθυνσης
Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών
Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ).
3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τις
συνεδριάσεις της παρευρίσκονται τουλάχιστον τα τρία−
τέταρτα (¾) του συνόλου των μελών της.
Άρθρο 2
Τρόπος λειτουργίας της Σ.Ε.Ν.Α.
1. Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Ν.Α. συγκαλεί τα μέλη της οπο−
τεδήποτε παραστεί προς τούτο ανάγκη, καθορίζοντας
την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Η
σχετική πρόσκληση, στην οποία αναφέρεται και το προς
εξέταση θέμα, διαβιβάζεται από το Γραμματέα, στα
μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες
(48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία μπορεί να
πραγματοποιείται άμεσα, όταν το προς εξέταση θέμα
έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, οπότε τα μέλη
της Επιτροπής προσκαλούνται με τον προσφορότερο
δυνατό τρόπο.
2. Αντικείμενο της εκάστοτε συνεδρίασης αποτελούν
μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην σχετική πρό−
σκληση. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και
θέματα που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, εφό−
σον από την Επιτροπή αποφασισθεί κατά πλειοψηφία
η συζήτησή τους.
3. Οι προσκλήσεις συνεδρίασης της Σ.Ε.Ν.Α. είναι εμπι−
στευτικές και οι συνεδριάσεις της μυστικές. Η κατά
την συνεδρίαση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των
μελών και του Γραμματέα απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση,
δύνανται να παρίστανται καθ’ όλη την διάρκεια της
συζήτησης και να εκφράζουν την άποψη τους οι Υπο−
ναύαρχοι Λ.Σ., οι οποίοι προσκαλούνται, όταν αυτό κρίνει
αναγκαίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Εμπειρογνώμονες
ή άλλοι ειδικοί του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι
οποίοι καλούνται προς διατύπωση απόψεων ή παροχή
πληροφοριών σε εξειδικευμένα θέματα της ειδικότητας
τους, αποχωρούν πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
4. Ο Πρόεδρος καθορίζει ανάλογα με τα θέματα της
πρόσκλησης τον βαθμό εμπιστευτικότητας κάθε συνε−
δρίασης της Επιτροπής, κηρύσσει την έναρξη − λήξη των
συνεδριάσεων και διευθύνει προσωπικά τις εκάστοτε
εργασίες αυτής.
5. Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων συντάσ−
σεται από το Γραμματέα σχετικό πρακτικό, στο οποίο
μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστα−
μένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, τα
θέματα που συζητήθηκαν και οι σχετικές επί τούτων
εισηγήσεις. Σε περίπτωση μη ομόφωνων εισηγήσεων,
καταγράφονται ονομαστικά οι επιμέρους απόψεις των
μελών της Επιτροπής.
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6. Η Σ.Ε.Ν.Α. κατά τις συνεδριάσεις της, προκειμένου
να εισηγηθεί στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής την αλλαγή του επιπέδου
ασφάλειας των πλοίων, των λιμένων, ή των λιμενικών
εγκαταστάσεων της χώρας λαμβάνει υπόψη της τους
εξής κυρίως παράγοντες:
α) τον βαθμό αξιοπιστίας της πληροφορίας περί απει−
λής,
β) τον βαθμό επιβεβαίωσης της πληροφορίας περί
απειλής,
γ) τον βαθμό προσδιορισμού ή αμεσότητας της πλη−
ροφορίας περί απειλής,
δ) τις δυνητικές συνέπειες ενός τέτοιου συμβάντος,
το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη ναυτική ασφάλεια.
7. Τυχόν εισήγηση της Σ.Ε.Ν.Α. για ορισμό επιπέδου
ασφάλειας τρία (3) συνοδεύεται από κατάλληλες οδη−
γίες προς τους υπεύθυνους ασφάλειας των πλοίων,
των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων που
ενδέχεται να πληγούν, για τη λήψη πρόσθετων μέτρων
και διαδικασιών ασφάλειας.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αποφάσεως, αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 17680
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατανομής
αυτής στους υπηρετούντες υπαλλήλους τη Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας που απασχολούνται
στις Παιδικές Εξοχές Κέρκυρας για το έτος 2008.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης»,
β) της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/
1999
γ) του άρθρ. 16 του ν. 3205/2003, (ΦΕΚ τ.Α΄/ 23.12.2003).
2. Την ανάγκη αντιμετώπισης των έκτακτων υπηρε−
σιακών αναγκών για την διεκπεραίωση των διοικητικών
διαδικασιών που προκύπτουν από την οργάνωση και
λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Κέρκυρας για το έτος 2008.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού των Παιδικών Εξοχών Ν.Α. Κέρκυρας
του έτους 2008, συνολικού ύψους (5.000,00 €) στους
ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 για την οποία υπάρχει πίστωση,
αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε−
ρωριακής εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό της Ν.Α.
Κέρκυρας κρίνοντας την απαραίτητη για την κάλυψη
των εποχιακών αναγκών που προκύπτουν από την ορ−
γάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ν.Α.
Κέρκυρας για το έτος 2008.

2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με άμοιρη του προσωπικού της Ν.Α. Κέρκυρας για τρεις
(3) υπαλλήλους της Ν.Α. Κέρκυρας που θα απασχολη−
θούν στις Παιδικές Εξοχές Ν.Α. Κέρκυρας για το χρονικό
διάστημα από 12.6.2008 μέχρι και 31.12.2008.
3. Καθορίζουμε τις ώρες απασχόλησης υπερωριακής
εργασίας για το χρονικό διάστημα από 12.6.2008 μέχρι
και 31.12.2008 σε 640 από τις οποίες 480 ώρες για απο−
γευματινή εργασία και 160 ώρες για εργασία Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών, όχι όμως άνω των 60 ωρών
μηνιαίως στον κάθε υπάλληλο για απογευματινή απα−
σχόληση και 16 ωρών μηνιαίως στον κάθε υπάλληλο για
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
4. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση θα εκτε−
λείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και
από ώρα 15ην έως 22ην, η δε εργασία με αμοιβή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες θα εκτελείται από ώρα 6ην
πρωινή μέχρι 22ην.
Το πρόγραμμα υπερωριακής απασχόλησης θα καταρ−
τίζεται ανά υπάλληλο σε μηνιαία βάση από την Πρόεδρο
των Παιδικών Εξοχών Ν.Α. Κέρκυρας 2008 σύμφωνα με
την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή έχει ένα (1) μήνα αναδρομική ισχύ
πριν τη δημοσίευσή της στο φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 13 Ιουνίου 2008
Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΡΧΟΥ − ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
F
Αριθμ. 2042
(5)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Διοίκησης Προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Καστοριάς.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 16 του ν. 3205/2003.
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθ. 12 του ν. 2503/
1997.
3. Τις διατάξεις του άρθ. 15 του ν. 2592/1998.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/
1999.
5. Τις διατάξεις του άρθ. 104 του π.δ. 30/1994.
6. Τις διατάξεις του Οργανισμού Οργάνωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Καστοριάς (ΦΕΚ 1639/Β΄/28.11.2005).
7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, οικονομι−
κού έτους 2008, στον Φορέα 072, ΚΑΕ 0511.
8. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.16/959/οικ.34623/21.12.2007
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την επιλογή των προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων, σύμφωνα με το οποίο πρέπει
να επεξεργασθούν οι φάκελοι όλων σχεδόν των υπαλ−
λήλων, προκειμένου να αναζητηθούν τα στοιχεία που
ορίζει ο νόμος (τίτλοι σπουδών, βαθμοί, ξένες γλώσσες,
τίτλοι, σεμινάρια, ημερίδες, ανάλυση εκθέσεων αξιολό−
γησης, θητείες ως προϊσταμένων ή διευθυντών κ.λ.π.)
και να συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα για τον καθένα
από αυτούς με τα αντίστοιχα μόρια.
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9. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης
των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού,
για διάστημα ενός μήνα, το οποίο κρίνεται αναγκαίο
για την δυνατότητα συγκέντρωσης, ταξινόμησης, και
καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων, καθόσον
αυτό είναι αδύνατον να γίνει εν ώρα εργασίας, μια και
απαιτεί ησυχία, συγκέντρωση και εχεμύθεια.
10. Την υπ’ αριθμ. 1459/23.5.2006 απόφαση του Νομάρχη
Καστοριάς, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική
Γραμματέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς
(ΦΕΚ 716/τ.Ν.Π.Δ.Δ./14.6.2006), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού, πέντε ΔΕ Διοικητικού
Λογιστικού, ενός ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ενός
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ήτοι συνολικά επτά (7) υπαλλήλων,
για το χρονικό διάστημα από 13.6.2008 μέχρι 13.7.2008,
ως εξής:
Α) Υπερωρίες απογευματινές, από ώρα 15.00 έως ώρα
22.00, για κάθε εργάσιμη ημέρα, για όλο το ανωτέρω
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως των 60
ωρών για κάθε υπάλληλο, για τους λόγους που ανωτέ−
ρω αναφέρονται.
Β) Οι πιστώσεις για την δαπάνη της υπερωριακής
απασχόλησης, ύψους 2877,60 ευρώ θα καλυφθούν από
τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Καστοριάς, οικονομικού έτους 2008, από τον Φορέα
072 και του ΚΑΕ 0511.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καστοριά, 12 Ιουνίου 2008
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
F
Αριθμ. 2991
(6)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνι−
κής Πρόνοιας στον Αντινομάρχη του Τομέα Δημό−
σιας Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελο−
ντισμού.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1 π.δ. 30/1996,
(Φ.Ε.Κ. 21/1996 τ.Α΄) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 30 ν. 2503/1997,
(Φ.Ε.Κ. 107/1997 τ.Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.3274/2004
(Φ.Ε.Κ. 195/19.10.2004, τ.Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία
των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/
2005.
6. Τον υπ’ αριθμ. 46/29.3.2005 Οργανισμό Οργάνωσης
και Λειτουργίας της Ν.Α. Λάρισας (Φ.Ε.Κ. 549/25.4.2005
τ.Β΄), όπως ισχύει σήμερα.
7. Την υπ’ αριθμ. 2718/4.6.2008 απόφασή μας με την
οποία ορίστηκε Αντινομάρχης στην Ν.Α. Λάρισας στον
τομέα Περιβάλλοντος−Δημόσιας Υγείας−Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εθελοντισμού.
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8. Την υπ’ αριθμ. 525/23.1.2007 απόφασή μας με την οποία
ορισμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοι−
ας αποφασίσαμε να ασκούνται αποκλειστικά από εμάς.
9. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και
την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης,
προσωπικά, ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων μου, με σκο−
πό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Ν.Α.
Λάρισας και την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων
των πολιτών, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στον αρμόδιο Αντινομάρχη του Τομέα
Περιβάλλοντος – Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και Εθελοντισμού τις κάτωθι αρμοδιότητες
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λάρισας:
1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση
υπηρεσίας του διευθυντή εντός και εκτός νομού, όλων
των λοιπών υπαλλήλων εκτός νομού και των προέδρων
των Δ.Σ. των κατασκηνώσεων Αγίας Παρασκευής και
Αγίου Δημητρίου Στομίου.
2. Χορήγηση κανονικής και αναρρωτικής άδειας στο
Διευθυντή της Υπηρεσίας (ν. 2683/1999 Φ.Ε.Κ. 19/1999
τ.Α΄).
3. Χορήγηση στους υπαλλήλους κανονικής άδειας
απουσίας άνευ αποδοχών, άδειας υπηρεσιακής εκπαί−
δευσης και άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς
λόγους (ν. 2683/1999 Φ.Ε.Κ. 19/1999 τ.Α΄).
4. Διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων Κρατικών
Κατασκηνώσεων (άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 749/1948 Φ.Ε.Κ.
200/1948, ν. 3200/1955 Φ.Ε.Κ. 97/1955, άρθρο 14 παρ. 1 του
β.δ. 385/1971 Φ.Ε.Κ. 115/1971, κοινή υπουργική απόφαση
Φ.104/Γ2γ/4446/24.6.1982 Φ.Ε.Κ.436/1982 τ.Β΄).
5. Διορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Φι−
λανθρωπικού Ιδρύματος « Ελληνική Μέριμνα Λάρισας »
(άρθρο 8 του β.δ. 203/1973 Φ.Ε.Κ. 64/1973 τ.Α΄).
6. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας
ακινήτων για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδων Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης,
Παιδικών Εξοχών και γενικά Ιδρυμάτων Παιδικής Προ−
στασίας (άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2345/1995 Φ.Ε.Κ. 213/1995
τ.Α΄, κοινή υπουργική απόφαση Γ2β/147/15.1.1999 Φ.Ε.Κ.
21/1999 τ.Β΄).
7. Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για χορή−
γηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φρο−
ντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα
(ν. 2345/1995 Φ.Ε.Κ. 213/1995 τ.Α΄, υπουργικές αποφά−
σεις Π4β/4690/30.8.1996 Φ.Ε.Κ. 833/1996 τ.Β΄ και Π4β/οικ.
3176/29.5.1996 Φ.Ε.Κ. 455/1996 τ.Β΄)
8. Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για χορήγη−
ση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αποθερα−
πείας και Αποκατάστασης (άρθρο 10 του ν. 2072/1992
Φ.Ε.Κ. 125/1992 τ.Α΄, άρθρο 4 του ν.δ. 395/1993 Φ.Ε.Κ.
166/1993 τ.Α΄).
9. Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για χορήγη−
ση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Κοινωνικής
Προστασίας, Κατάρτισης και Εργασιακής Απασχόλη−
σης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ιδρυμάτων ή άλ−
λων Εκδηλώσεων Παιδικής Πρόνοιας (άρθρο 11 του ν.δ.
4525/1966 Φ.Ε.Κ. 141/1966 τ.Α΄ και υπουργική εγκύκλιος
υπ’ αριθμ. 7291/εγκ. 454/22.5.1971).
10. Συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής εξέτασης
προσφυγών ενδιαφερομένων για την καταλληλότητα
των χώρων και άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται
για τη λήψη άδειας λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας
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Ηλικιωμένων, Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας, και Εξο−
χών Παιδιών, Ηλικιωμένων κ.λ.π. (άρθρο 1 παρ. 3 του
ν. 2345/1995 Φ.Ε.Κ. 213/1995 τ.Α΄).
11. Ορισμός Κοινωνικών Συμβούλων, έργο των οποίων
είναι η επίβλεψη με την πραγματοποίηση επισκέψεων
και η συνεχής παρακολούθηση των οργανωμένων κοι−
νωνικών υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα (ιδρύματα παιδικής
προστασίας, ενηλίκων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και
ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων), που εποπτεύει
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας (άρθρο 1 παρ. 4
του ν. 2345/1995 Φ.Ε.Κ. 213/1995 τ.Α΄, υπουργική απόφαση
αριθμ. Π3β/Φ.32/ΓΕΝ. 31542/23.4.2002 Φ.Ε.Κ. 577/9.5.2002
τ.Β΄).
12. Σύνταξη προϋπολογισμού και απολογισμού του Λο−
γαριασμού Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών, που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 7 του ν.δ. 57/1973
Φ.Ε.Κ.149/1973 τ.Α΄, κοινή υπουργική απόφαση Δ1α/102
της 4/23.1.1974 Φ.Ε.Κ. 59/1973 τ.Β΄).
13. Έκδοση αποφάσεων χορήγησης σε πολίτες εφάπαξ
οικονομικού βοηθήματος από το λογαριασμό Πρώτων
Κοινωνικών Βοηθειών (ν.δ. 57/1973 Φ.Ε.Κ. 149/1973 τ.Α΄,
υπουργικές αποφάσεις Δ1α/7826/3.8.1973 και Δ1α/4232/
257/10.6.1974).
14. Χορήγηση άδειας ανάληψης κατατεθειμένων πο−
σών από έσοδα κατασκηνώσεων μετά τη λήξη της κα−
τασκηνωτικής περιόδου και καθορισμός του ποσού, του
σκοπού και του τρόπου διάθεσής του (άρθρο 6 παρ.
2 και 3 β.δ. από 24/6−2/7/1949 Φ.Ε.Κ. 144/1949, β.δ. 707/
1970).
15. Έγκριση εκτέλεσης δαπανών εγκατάστασης και
λειτουργίας Παιδικών Εξοχών κατά παρέκκλιση των κει−
μένων διατάξεων (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 749/1948 Φ.Ε.Κ.
200/1948, β.δ. 707/1970 Φ.Ε.Κ. 235/1970, άρθρο 14 παρ. 6
περ. α΄ του β.δ. 385/1971 Φ.Ε.Κ. 115/1971, άρθρο μόνο του
π.δ. 470/1983 Φ.Ε.Κ. 179/1983).
16. Διορισμός Κυβερνητικού Επιτρόπου σε Φιλανθρωπι−
κά Σωματεία (άρθρο 1 παρ. 2 εδ. γ΄ και ε΄ του ν. 3200/1955
Φ.Ε.Κ. 97/1955, άρθρο 14 του ν.δ. 1111/1972 Φ.Ε.Κ. 23/1972,
άρθρο μόνο παρ. 5 του π.δ. 465/1984 Φ.Ε.Κ. 168/1984).
17. Αναγνώριση Φιλανθρωπικού Σωματείου ως Ειδικώς
Φιλανθρωπικού (άρθρο 18 παρ. 4 του ν.δ. 1111/1972 Φ.Ε.Κ.
23/1972, ν.δ. 241/1973 Φ.Ε.Κ. 324/1973, άρθρο μόνο του π.δ. 465/
1984 Φ.Ε.Κ. 168/1984).
18. Αποδοχή παραίτησης Σωματείου από αναγνώρισή
του ως Ειδικώς Φιλανθρωπικού και άρση της αναγνώ−
ρισης αυτής (άρθρα 23 και 25 του ν.δ. 1111/1972 Φ.Ε.Κ.
23/1972, ν.δ. 241/1973 Φ.Ε.Κ. 324/1973, άρθρο μόνο παρ. 4
του π.δ. 465/1984 Φ.Ε.Κ. 168/1984).
19. Εποπτεία επί των Φιλανθρωπικών Σωματείων και
Ιδρυμάτων (ν. 3200/1955 Φ.Ε.Κ. 97/1955, άρθρο 1 του β.δ. 804/
1972 Φ.Ε.Κ. 240/1972, άρθρο 7 του ν.δ. 1111/1972 Φ.Ε.Κ. 23/
1972).
20. Χορήγηση άδειας διενέργειας εράνων, λαχειοφό−
ρων και φιλανθρωπικών αγορών από σωματεία, ιδρύμα−
τα και επιτροπές που λειτουργούν νόμιμα στο νομό, για
εκπλήρωση γενικών φιλανθρωπικών σκοπών (άρθρο 6
παρ. 2 του ν. 5101/1931 Φ.Ε.Κ. 238/1931, β.δ. από 5/8.10.1949,
άρθρο 3 του ν. 3672/1957 Φ.Ε.Κ. 38/1957, β.δ. 603/1966,
άρθρο 124 του Α.Κ.).
21. Έγκριση απολογισμού εράνων, λαχειοφόρων ή φι−
λανθρωπικών αγορών σωματείων, ιδρυμάτων και επι−
τροπών (ν. 5101/1931 Φ.Ε.Κ. 238/1931, β.δ. 608/1970 Φ.Ε.Κ.
205/1970 τ.Α΄).

22. Χορήγηση άδειας ανάληψης κατάθεσης προϊόντος
εράνου ή λαχειοφόρου ή φιλανθρωπικής αγοράς που
έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 10
του ν. 5101/1931 Φ.Ε.Κ. 238/1931).
23. Χορήγηση άδειας έναρξης εκτέλεσης σκοπού για
τον οποίο προορίζεται το προϊόν εράνων ή λαχειοφό−
ρων αγορών (άρθρο 11 του ν. 5101/1931 Φ.Ε.Κ. 238/1931).
24. Καθορισμός προθεσμίας έναρξης εκτέλεσης σκο−
πού για τον οποίο προορίζεται το προϊόν εράνων ή
λαχειοφόρων αγορών (ν. 3200/1955 Φ.Ε.Κ. 97/1955, άρθρο
13 του ν. 5101/1931 Φ.Ε.Κ. 238/1931, άρθρο 102 του β.δ.
682/1960).
25. Έκδοση απόφασης ανάληψης χορηγουμένων οικο−
νομικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης
από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου (κοινές
υπουργικές αποφάσεις Γ1γ/3230/1977 και Π3/1249/6.4.1994
σε εκτέλεση του α.ν. 143/1969).
26. Έγκριση προϋπολογισμού Φιλανθρωπικών Σωμα−
τείων και Ιδρυμάτων (άρθρο μόνο παρ. 6 εδ. γ΄ του β.δ.
16/18.1.1950 Φ.Ε.Κ. 20/1950, ν. 3200/1955 Φ.Ε.Κ. 97/1955,
άρθρο 20 του ν.δ. 1111/1972 Φ.Ε.Κ. 23/1972).
27. Έγκριση αγοράς και εκποίησης ακινήτων, σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος, μίσθωση και εκποίηση λοι−
πών περιουσιακών στοιχείων Φιλανθρωπικών Σωματείων
(ν. 3200/1955 Φ.Ε.Κ. 97/1955, άρθρο 21 του ν.δ. 1111/1972
Φ.Ε.Κ. 23/1972).
28. Αναγνώριση δικαιούχων κάρτας αναπηρίας (π.δ.
210/1998 Φ.Ε.Κ. 169/1998 τ.Α΄, κοινή υπουργική απόφαση
Π3α/Φ.80/οικ. 907/1.3.2001 Φ.Ε.Κ. 284/2001 τ.Β΄).
29. Σύναψη σύμβασης νοσηλείας οικονομικά αδυνάτων
σε νοσηλευτικά ιδρύματα και ειδικά θεραπευτήρια που
δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2592/1953 (π.δ. 57/1973
Φ.Ε.Κ. 149/1953, υπουργική απόφαση Γ3/8645/14.7.1974).
30. Ορισμός υπαλλήλων για θεώρηση κλεισίματος δι−
αχειριστικών βιβλίων Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας, που επιχορηγούνται από το δη−
μόσιο (άρθρο 58 του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/1995 τ.Β΄,
εγκύκλιοι 1006535/236/0009Γ/15.1.1996 και 1008666/241/
0009Γ/19.1.1996 του Υπουργείου Οικονομικών).
Αν ο αρμόδιος Αντινομάρχης απουσιάζει ή κωλύεται
οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάσθηκαν θα ασκούνται
από εμάς.
Με τη παρούσα, η ισχύς της οποίας άρχεται από της
δημοσίευσής της, παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη
σχετική απόφαση.
Ο Αντινομάρχης δύναται να υπογράφει σχετικά έγ−
γραφα, πράξεις ή αποφάσεις που η υπογραφή τους
κατ εξουσιοδότηση έχει εκχωρηθεί στο Διευθυντή της
Υπηρεσίας, όταν ο Διευθυντής κρίνει ότι πρόκειται για
θέματα ευρύτερης σημασίας.
Η απόφασή μας αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρα−
κτήρα, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως, τεύχος Β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5
παρ. 2 περ. θ, 7 παρ. 2 περ. β, 8 και 9 του ν. 3469/2006.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Λά−
ρισας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 10 Ιουνίου 2008
Ο Νομάρχης
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 1070
(7)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Προστασίας και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος στον Αντινομάρχη του
Τομέα Περιβάλλοντος – Δημόσιας Υγείας – Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1 π.δ 30/1996.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 30 ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2690/ 1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3274/ 2004
(ΦΕΚ 195/19.10.2004, τ. Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία των
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/
2005.
6. Τον υπ’ αριθμ. 46/29.3.2005 Οργανισμό Οργάνωσης
και Λειτουργίας της Ν.Α Λάρισας ΦΕΚ 549/25.4.2005 τ.
Β΄), όπως ισχύει σήμερα.
7. Την υπ’ αριθμ. 2718/4.6.2008 απόφαση μας με την
οποία ορίστηκαν οι Αντινομάρχες στη ΝΑ Λάρισας κατά
τομέα αρμοδιοτήτων.
8. Την υπ’ αριθμ. 485/2007 απόφαση μας με την οποία
ορισμένες αρμοδιότητες της Δ/νσης Προστασίας και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος αποφασίσαμε να ασκούνται
αποκλειστικά από εμάς.
9. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και
την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης,
προσωπικά, ορισμένων αρμοδιοτήτων μας, με σκοπό την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών Ν.Α. Λάρισας και
την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών,
αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στον αρμόδιο Αντινομάρχη του τομέα
Περιβάλλοντος – Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και Εθελοντισμού τις κάτωθι αρμοδιότητες της
Δ/νσης Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της
Ν.Α Λάρισας.
1. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την πραγμα−
τοποίηση νέων, επέκταση ή εκσυγχρονισμό έργων και
δραστηριοτήτων της Β κατηγορίας 4ης υποκατηγορίας
που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 110714/703/13.3.2003
(ΦΕΚ 332Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση όπως τρο−
ποποιήθηκε από το ν. 3010/2002, εκτός των δραστηρι−
οτήτων που αδειοδοτούνται από την Δ/νση Ανάπτυξης
(βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια κ.λ.π).
2. Χορήγηση άδειας προσωρινής αποθήκευσης στε−
ρεών αποβλήτων που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ.
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β/22.12.2003) κοινή υπουργική
απόφαση.
3. Άδεια για τη δραστηριότητα της συλλογής και μετα−
φοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως προ−
βλέπεται από την υπ’ αριθμ. ΗΠ 50910/2727/22.12.2003 (ΦΕΚ
1909Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση, «Περί μέτρων και
όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
Με την παρούσα, η ισχύς της οποίας άρχεται από της
δημοσίευσης της, παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη
σχετική απόφαση.
Ο Αντινομάρχης δύναται να υπογράψει σχετικά έγ−
γραφα, πράξεις ή αποφάσεις που η υπογραφή τους
κατ’ εξουσιοδότηση έχει εκχωρηθεί στο Δ/ντή της Υπη−
ρεσίας, όταν ο Δ/ντής κρίνει ότι πρόκειται για θέματα
ευρύτερης σημασίας.
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Αν ο Αντινομάρχης απουσιάζει ή κωλύεται οι προανα−
φερόμενες αρμοδιότητες θα ασκούνται από εμάς.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Λά−
ρισας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 13 Ιουνίου 2008
Ο Νομάρχης
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
F

Αριθμ. 4478
(8)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
στον Αντινομάρχη του τομέα Δημόσιας Υγείας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1 π.δ. 30/1996.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 30 ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2690/1999
«κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3274/2004
(ΦΕΚ 195/19.10.2004 τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία των
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» με το οποίο αντικαταστάθηκε
το άρθρο 15 του π.δ. 30/1996 και ιδιαίτερα την παρ. 4
και 5 αυτού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/
2005.
6. Τον υπ’ αριθμ. 46/29.3.2005 Οργανισμό Οργάνωσης
και Λειτουργίας της Ν.Α. Λάρισας (ΦΕΚ 549/25.4.2005
τ.Β΄) όπως ισχύει σήμερα.
7. Την υπ’ αριθμ. 2718/4.6.2008 απόφασή μας με την
οποία ορίσθηκε Αντινομάρχης του Τομέα Υγείας στη
Ν.Α. Λάρισας.
8. Την υπ’ αριθμ. 921/26.1.2007 απόφασή μας με την
οποία ορισμένες αρμοδιότητες της Δ/νσης Δημ. Υγείας
αποφασίσαμε να ασκούνται αποκλειστικά από εμάς.
9. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και
την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης,
προσωπικά, ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων μου, με σκο−
πό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Ν.Α.
Λάρισας και την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων
των πολιτών, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στον αρμόδιο Αντινομάρχη του Τομέα
Δημόσιας Υγείας όλες τις αρμοδιότητες της Δ/νσης
Δημ. Υγείας της Ν.Α. Λάρισας με εξαίρεση:
Α. Εκείνες για τις οποίες εκδόθηκε κατ’ εντολή μας η
αριθμ 921/26.1.2007 απόφαση εξουσιοδότησης υπογρα−
φής στο Δ/ντή και τους Προϊσταμένους της Δ/νσης.
Β. Τις κάτωθι οι οποίες θα ασκούνται αποκλειστικά
από εμάς λόγω της μείζονος σημασίας τους, ήτοι:
• Άδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
• Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιω−
τικής Κλινικής.
• Μετατροπή αντικειμένου Ιδιωτικής Κλινικής.
• Επιβολή ποινών σε Ιδιωτικές Κλινικές.
• Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ιδιωτικών κλινι−
κών.
• Έκδοση απόφασης για άδεια λειτουργίας κατ/τος
μετά από ένσταση του ενδιαφερομένου κατά της αρνη−
τικής γνωμάτευσης της Υγειονομικής Υπηρεσίας ύστερα
από εισήγηση της Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
• Ορισμός υπολόγου καταβολής επιδομάτων νεφρο−
παθών.
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• Ανακατανομή των πιστώσεων από τον Ειδικό Λο−
γαριασμό «Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση και εντολές
κίνησης του λογαριασμού αυτού.
Αν ο Αντινομάρχης απουσιάζει ή κωλύεται οι αρμο−
διότητες που του μεταβιβάσθηκαν θα ασκούνται από
εμάς.
Με την παρούσα, η ισχύς της οποίας άρχεται από της
δημοσίευσης της, παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη
σχετική απόφαση.
Ο Αντινομάρχης δύναται να υπογράφει σχετικά έγ−
γραφα, πράξεις ή αποφάσεις που η υπογραφή τους

κατ’ εξουσιοδότηση έχει εκχωρηθεί στο Δ/ντή της Υπη−
ρεσίας, όταν ο Δ/ντής κρίνει ότι πρόκειται για θέματα
ευρύτερης σημασίας.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Λάρισας.
Η απόφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα,
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 13 Ιουνίου 2008
Ο Νομάρχης
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
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