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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45150/Β.1604
(1)
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πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α).

Έγκριση επιδομάτων θέσεων Προϊσταμένων της
Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.
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1

Παροχή Δωρεάν Νοσηλείας των άγαμων και ανα−
σφάλιστων τέκνων των εν ενεργεία κα εν απο−
στρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων.......... 2
Μετάθεση χρόνου διεξαγωγής εκλογών του
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Σύσταση Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα−
σης δώδεκα (12) Ατόμων, «ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ»,
στο Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
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Σύσταση του Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής Αποκα−
τάστασης «Δάφνη» στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Πέτρας Ολύμπου. ........................................................................... 5
Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού. ............................

6

Έγκριση πρόσληψης εξήντα επτά (67) ατόμων με
σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Σπάτων και
στα Νομικά του Πρόσωπα...................................................... 7
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο
Επανομής έως ένα έτος........................................................... 8
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Αγί−
ου Αθανασίου έως ένα έτος. ............................................... 9
Επέκταση της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας Κέ−
ντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλει−
στής νοσηλείας της «ANIMUS Κέντρο Αποθερα−
πείας και Αποκατάστασης Α.Ε.»........................................ 10
Συγκρότηση συνεργείου Υπερωριακής εργασίας. ....

11

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 3844/15.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.............................................................................. 12

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α).
(β) Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57Α) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
(γ) Του άρθρου 6 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38Α΄/10.2.2004)
«Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγ−
χος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογι−
στικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα
της περίπτωσης δ αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει με το άρθρο 71 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27/16.2.2009).
(δ) Των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 30 του π.δ.
20/2006 (ΦΕΚ 17Α΄/7.2.2006) «Οργανισμός Επιτροπής
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 16184/Β463/12.4.2006 (ΦΕΚ 515Β΄/2
5.4.2006) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Περί καθορισμού αμοιβών του ειδικού επιστη−
μονικού προσωπικού και των δικηγόρων της Επιτροπής
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) και ειδικού
μηνιαίου επιδόματος εξειδικευμένων υπηρεσιών στους
τακτικούς, πλην του ειδικού επιστημονικού προσωπικού,
υπαλλήλους της ΕΠ.Ε.Ι.Α., καθώς και στους υπαλλήλους
που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε αυτήν», όπως
ισχύει, και ειδικότερα των παρ. 4βα και 8.
3. Tην υπ’ αριθμ. 112/4/18.3.2008 Απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΠ.Ε.Ι.Α. με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου
δικηγόρου και τροποποίηση της περί αμοιβών ΥΑ 16184/
Β463/2006».
4. Την υπ’ αριθμ. 119/2/26.5.2008 Απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΠ.Ε.Ι.Α. με θέμα «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων
προϊσταμένων− Κατανομή προσωπικού σε τμήματα και
αναπλήρωση θέσεων− Εισήγηση θεμάτων στο Δ.Σ.».
5. Το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 143/30.4.2009 Συνεδρία−
σης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
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6. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον η δαπάνη της
παρούσας Απόφασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. (Κ.Α.Ε. 0238) ο οποίος
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 648/Β/2942/7.2.2009 Από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, απο−
φασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τον καθορισμό μηνιαίου επιδόματος
θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης σε ποσοστό 50% επί
του εκάστοτε βασικού μισθού τους:
• Στη Ζωή Γιωτάκη του Βασιλείου, Προϊσταμένη δικη−
γόρο της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
• Στον Νικόλαο Παυλόπουλο του Κωνσταντίνου, Δι−
ευθυντή στη Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας της
ΕΠ.Ε.Ι.Α.
• Στον Νικόλαο Βλάχο του Αθανασίου, Διευθυντή
στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της
ΕΠ.Ε.Ι.Α..
• Στη Μαρία Κρητικού του Νικολάου, Διευθύντρια στη
Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών της ΕΠ.Ε.Ι.Α..
2. Εγκρίνουμε τον καθορισμό μηνιαίου επιδόματος
θέσης Προϊσταμένου Τμήματος σε ποσοστό 25% επί
του εκάστοτε βασικού μισθού τους:
• Στην Βάια Συκιώτη του Γεωργίου, Προϊσταμένη στο
Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών Επιχειρήσε−
ων, της Διεύθυνσης Διοικητικής Εποπτείας της ΕΠ.Ε.Ι.Α..
• Στον Ιωάννη Χατζηβασίλογλου του Βασιλείου, Προϊ−
στάμενο στο Τμήμα Αναλογιστικού − Οικονομοτεχνικού
Ελέγχου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, της Διεύθυνσης
Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
• Στην Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Προϊσταμένη
στο Τμήμα Ρυθμίσεων Αναλογιστών – Οικονομοτεχνικών
Θεμάτων, της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Επο−
πτείας της ΕΠ.Ε.Ι.Α..
• Στη Σοφία Αλεξοπούλου του Τρύφωνα, Προϊσταμένη
στο Τμήμα Μητρώου και Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση
Εποπτείας Διαμεσολαβητών της ΕΠ.Ε.Ι.Α..
• Στη Χριστίνα Μπούρα του Βασιλείου, Προϊσταμένη
στο Τμήμα Προσωπικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΠ.Ε.Ι.Α..
• Στον Φώτιο Σάλλα του Γεωργίου, Προϊστάμενο στο
Τμήμα Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και
Πληροφορικής της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
Τα ανωτέρω να έχουν ισχύ από την ημερομηνία ανά−
ληψης καθηκόντων τους, την 4η Μαΐου 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. Φ 700/145/212275 Σ. 348
(2)
Παροχή Δωρεάν Νοσηλείας των άγαμων και ανασφά−
λιστων τέκνων των εν ενεργεία κα εν αποστρατεία
Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυ−
νάμεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν
πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 55 της παρ. 4 του ν.δ.

721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των
ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 251/1970).
β. Την υπ’ αριθμ. 249139 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού
και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
ΥΕΘΑ στον ΥΦΕΘΑ» (ΦΕΚ Β΄ 1929/24.9.2009).
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η νοσηλεία των αγάμων και ανασφάλιστων τέκνων
των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των
τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στα Στρατιωτικά
Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων,
θα παρέχεται δωρεάν.
Άρθρο 2
Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται
αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η κάθε δαπάνη νοσηλείας θα κλείνει με την ένδειξη
δωρεάν και θα τίθεται στο αρχείο με μνεία της πα−
ρούσης.
Η παρούσα καταργεί την υπ’ αριθμ. Φ. 750.γ/18/412749/
Σ.2330 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 487/1996).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. Δ16γ/470/1/455/Γ
(3)
Μετάθεση χρόνου διεξαγωγής εκλογών του T.Ε.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του π.δ. της
27−11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσε−
ως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστά−
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1486/1984
(ΦΕΚ 161/Α»).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. της
27−11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστά−
σεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικατα−
στάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 327/1987 «Εκλογές για την
ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμε−
λητηρίου της Ελλάδος». (ΦΕΚ 151 Α΄).
4. Του π.δ. 352/1997 «Διατήρηση της εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ.
από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. (ΦΕΚ 239/Α΄).
5. Το γεγονός ότι την 4 Οκτωβρίου 2009 θα διεξαχθούν
εκλογές για την ανάδειξη βουλευτών, που προκαλεί δυ−
σχέρεια στην προετοιμασία και διενέργεια των εκλο−
γών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
που έχουν προγραμματισθεί να πραγματοποιηθούν την
29.11.2009 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α17/Σ46/30.12.2008
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του TEE.
6. Το υπ’ αριθμ. 23236/9.9.2009 έγγραφο του Τεχνικού

25283

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και την υπ’ αριθμ. Α1/
Σ31/2009/8.9.2009 απόφαση της Διοικούσας αυτό Επι−
τροπής (Συνεδρίαση 31η/8.9.2009).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδι−
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός ότι με την παρούσα
Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α.− Μεταθέτουμε την ημερομηνία διεξαγωγής των
εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών Οργάνων
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την Κυριακή
25 Απριλίου 2010.
Β.− Η θητεία των Οργάνων του Τεχνικού Επιμελη−
τηρίου Ελλάδας και οι σχετικές με τη διεξαγωγή των
εκλογών προθεσμίες, παρατείνονται ανάλογα.
Γ.− Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων για τη συμμετοχή στις
ανωτέρω εκλογές, θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι
την 16 Μαρτίου 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Υ5α/Γ.Π.οικ.122444
(4)
Σύσταση Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης δώ−
δεκα (12) Ατόμων, «ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ», στο Θεραπευ−
τήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων (Θ.Ψ.Π.Χ.)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 του ν. 2716/1999, «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α΄/1999).
β) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/Β΄)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσω−
τερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
3) Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10Ε89/13.1.2009 (Β΄ 40) Κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4) Την υπ’ αριθμ. Α3/οικ.876/16.5.2000 (ΦΕΚ 661/
Β΄/23.5.2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός
του τρόπου Οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων
ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία− Ξενώ−
νες) και των προγραμμάτων προστατευμένων διαμερι−
σμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999».
5) Την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.35724/4.4.2002 απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 485/19.4.2002) «Ορισμός του κατά το άρθρο 13
ν. 2716/99 Ειδικού Ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου
της αριθ. Υ4α/οικ. 1320/98 ΚΥΑ περί: «Ορισμού νοσηλίου
Νοσοκομείων».

6) Την υπ’ αριθμ. 26/26.7.2006 απόφαση της Τ.ΕΨ.Υ.
Ν. Χανίων.
7) Την υπ’ αριθμ. 40/7.8.2006 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Θ.Ψ.Π.Χ.
8) Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 130.000,00
Ευρώ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων
της συνιστώμενης Μονάδας. Η δαπάνη αυτή θα κα−
λύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. Δαπάνη
για τη μισθοδοσία δεν προκαλείται από την παρούσα
απόφαση, διότι το απασχολούμενο στον Ξενώνα Προ−
σωπικό προέρχεται από το μόνιμο προσωπικό του Θ.Ψ.Π.
Χανίων, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
Συνιστάται ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του
Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων ο Ξενώνας
«ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ», που λειτουργεί από τον Ιούνιο του
έτους 1997, στο πλαίσιο του Καν. 815/1984 (ΕΟΚ).
΄Αρθρο 2
Σκοπός
Ο Ξενώνας παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής απο−
κατάστασης σε ενήλικα άτομα με ψυχικές διαταραχές
και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, με στόχο την
επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης λειτουρ−
γίας τους στην κοινότητα και τελικό σκοπό την πλήρη
κοινωνικής τους επανένταξη.
Άρθρο 3
Πλαίσιο Λειτουργίας
Ο Ξενώνας είναι χώρος μακράς διαβίωσης, θεραπείας
και υψηλού βαθμού υποστήριξης. Είναι δυναμικότητας
δώδεκα (12) ενηλίκων ατόμων με Ψυχικές διαταραχές,
που δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περι−
βάλλον.
Η οργάνωση, η λειτουργία του Ξενώνα και η σύνθεση
της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας διέπονται από
τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α3α/οίκ. 876/23.5.2000 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης.
Η λειτουργία του Ξενώνα υποστηρίζεται από μόνιμο
τακτικό προσωπικό του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθή−
σεων Χανίων και έχει επιστημονικά υπεύθυνο ο οποίος
ορίζεται από το Δ.Σ. του Θ.Ψ.Π.Χ.
΄Αρθρο 4
Ετήσιος Προϋπολογισμός
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ξενώνα ανέρχεται στο
ποσό των 390.300,00 Ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Λειτουργικές δαπάνες: 130.000,00 €.
Δαπάνες μισθοδοσίας: 260.300,00 €.
Ο προϋπολογισμός του Ξενώνα καταγράφεται, εγκρί−
νεται, παρακολουθείται και ελέγχεται χωριστά, ενσω−
ματώνεται δε στον προϋπολογισμό του Θεραπευτηρίου
Ψυχικών Παθήσεων Χανίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθμ. Υ5α/Γ.Π. οικ. 122393
(5)
Σύσταση του Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής Αποκατά−
στασης «Δάφνη» στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέ−
τρας Ολύμπου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/17.5.1999) «Ανάπτυξη
και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και
άλλες διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 9 αυτού.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
γ) Της υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.876 (ΦΕΚ 661/τ.Β΄/23.5.2000)
κοινής υπουργικής απόφασης για «τον καθορισμό του
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχο−
κοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες, Οικοτροφεία) και
των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων
του άρθρου 9 του ν. 2716/1999».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
3. Την υπ’αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 40/ 16.1.2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Την από 24.5.2006 απόφαση της Τομεακής Επιτρο−
πής Ψυχικής Υγείας Ν. Πιερίας με θέμα «Πρόταση σύ−
στασης Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του
Ψ.Ν.Π.Ο. (Ξενώνας ΔΑΦΝΗ).
5. Την 35η /24.8.2009 (Θέμα 24°) απόφαση του
ΚΕΣΥΠΕ.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής
προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ψυχιατρι−
κού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου, ετήσια δαπάνη ύψους
52.500 ΕΥΡΩ περίπου, για την αντιμετώπιση των λειτουργι−
κών εξόδων της συνιστώμενης μονάδας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συνιστάται ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου, το Οικο−
τροφείο «Δάφνη» στην Κατερίνη.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το οικοτροφείο είναι μονάδα ψυχοκοινωνικής απο−
κατάστασης, στην οποία φιλοξενούνται για διαβίωση,
θεραπεία και υποστήριξη ενήλικα άτομα με ψυχικές
διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα,
με σκοπό την παραμονή τους στην κοινότητα και τη
συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη δράση
της τοπικής κοινωνίας.
Άρθρο 3
Πλαίσιο Λειτουργίας
Το οικοτροφείο είναι υψηλού βαθμού προστασίας και

δυναμικότητας είκοσι (20) ενηλίκων ατόμων με ψυχικές
διαταραχές που δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικο−
γενειακό περιβάλλον. Αποτελεί οικοτροφείο μακράς
διάρκειας παραμονής, παρέχει υψηλού βαθμού προ−
στασίας και φιλοξενεί άτομα με νοητική υστέρηση και
δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.
Η οργάνωση και η λειτουργία του Οικοτροφείου
και η σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομά−
δας, διέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α3α/
οικ.876/23.5.2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
661/τ.Β΄).
Η λειτουργία του οικοτροφείου υποστηρίζεται από
μόνιμο τακτικό προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομεί−
ου Πέτρας Ολύμπου και έχει επιστημονικά υπεύθυνο ο
οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου.
Άρθρο 4
Ετήσιος Προϋπολογισμός
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οικοτροφείου ανέρ−
χεται στο ποσό των 377.500,00 € περίπου, και αναλύ−
εται:
Λειτουργικές Δαπάνες: 52.500,00 €
Δαπάνες Μισθοδοσίας: 325.000,00 €
Ο προϋπολογισμός του Οικοτροφείου καταγράφεται,
εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, παρακολου−
θείται και ελέγχεται χωριστά, ενσωματώνεται δε στον
προϋπολογισμό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας
Ολύμπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥ2α/οικ. 122259
Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού.

(6)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
και Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 76/10.3.2000 τ.Α΄) όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2256/1994 «Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και
Οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
196/Α/94) με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις
των παραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ΄) και 5
του άρθρου 27 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας»
(ΦΕΚ 143/Α/1983).
3. Τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
όπως διατυπώνεται με την υπ’ αριθμ. 3994/24.6.2009.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της Από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση στα οποία
οι δημοσιευμένες εργασίες των γιατρών, αποτελούν
κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη
θέσης του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. προστίθεται και το
περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» που εκδίδεται από την ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥ−
ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ.14597
(7)
Έγκριση πρόσληψης εξήντα επτά (67) ατόμων με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Σπάτων και στα
Νομικά του Πρόσωπα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
4. Τη βεβαίωση του Δικηγόρου Κατσιμίχα Δημήτριου,
σύμφωνα με την οποία οι αιτούμενες συμβάσεις απο−
τελούν γνήσιες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτουν
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 3126/24.2.2009 εισηγητική έκθεση του
Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.
6. Τις υπ’ αριθμ. 41/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σπάτων.
7. Την υπ’ αριθμ. 6/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων.
8. Την υπ’ αριθμ. 8/2009 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του 1ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δή−
μου Σπάτων.
9. Την υπ’ αριθμ. 5/2009 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του 1ου ΚΑΠΗ Δήμου Σπάτων.
10. Την υπ’ αριθμ. 4/2009 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Σπάτων.
11. Την υπ’ αριθμ. 4/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων.
12. Την υπ’ αριθμ. 1/2009 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Δήμου Σπάτων.
13. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47747/29.7.2009 έγγραφο του
ΥΠΕΣ με το οποίο μας έκανε γνωστή την υπ’ αριθμ.
οικ.46974/27.7.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/15.5.2009, σχετικά με την έγκριση
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους
OTA της Περιφέρειάς μας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη εξήντα επτά (67) ατόμων
με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας μέχρι
ενός (1) έτους για το Δήμο Σπάτων καν τα Νομικά του
Πρόσωπα.
Οι ανωτέρω συμβάσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων
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των Νομικών Προσώπων καθώς και τις σχετικές νομικές
γνωμοδοτήσεις δεν ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθη−
κόντων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και δεν
υποκρύπτουν πάγια εξαρτημένη εργασία.
Η δαπάνη για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων
μίσθωσης έργου έχει προβλεφθεί στους αντίστοιχους
κωδικούς αριθμούς των εγκεκριμένων προϋπολογισμών
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων (Κ.Α. 00−6117.001,
007, 008, 15−6131.001, 00−6131.001, 002, 004−009) και δε
θα υπερβαίνει το ποσό των 989.000 €.
Ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δή−
μου καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί−
ου αυτού θα γίνει από το δημοτικό συμβούλιο Σπάτων
κατόπιν εισήγησης από τα διοικητικά συμβούλια των
Νομικών Προσώπων, επί τη βάσει των αιτημάτων συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου που στάλθηκαν στην υπηρεσία
μας στα πλαίσια του προγραμματισμού έτους 2009.
Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η
έδρα του Δήμου Σπάτων και των Νομικών του Προσώ−
πων, τα οποία έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης
και εκτέλεσης των έργων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 20 Αυγούστου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 24267
(8)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Επα−
νομής έως ένα έτος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), β) των άρθρων 6
παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/Α/1997) και γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
2. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006) όπως
παρατάθηκε με την όμοια 17/18.12.2008 (Φ.Ε.Κ. 259/
τ.Α’/22.12.2008), που αφορά την αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και τροποποιήθηκε με
την όμοια 6/5.5.2009 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7.5.2009), που αφο−
ρά την διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μί−
σθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47755/29.7.2009 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό
ότι με την υπ’ αριθμ. οικ. 46974/27.7.2009 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της υπ’ αριθμ.
6/15.5.2009 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2009) «Διαδικασία
έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Τροποποίηση της ΠΥΣ
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33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006), εγκρίθηκαν για τον
Δήμο Επανομής, συνολικά οκτώ (8) συμβάσεις μίσθωσης
έργου χρονικής διάρκειας έως ένα (1) έτος και για τις
οποίες είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα.
4. Την υπ’ αριθμ. 139/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Επανομής, με την οποία εγκρίνονται οι ει−
δικότητες για τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου του δήμου, με πρόβλεψη στους αντίστοιχους κωδι−
κούς του προϋπολογισμού του ιδίου, συνολικού ποσού
149.001,00 Ευρώ, για την αντιμετώπιση της δαπάνης
μισθοδοσίας τους.
5. Τις βεβαιώσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δή−
μου Επανομής ότι, οι παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης
έργου δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας
και ότι είναι γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, απο−
φασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου έως ένα (1) έτος στον Δήμο Επανομής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα,
ως εξής:
Α) ΔΗΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ)
1
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)
1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)
1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΔΕ)
2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΔΕ)
1
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΔΕ)
1
ΣΥΝΟΛΟ
8
Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι
αυτό που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 139/2009, απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Επανομής.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
ένα έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής για το Δήμο Επανομής δεν
θα υπερβεί το ποσό των 149.001,00 Ευρώ, το οποίο είναι
εγγεγραμμένο στον Κ.Α.: 00/6117 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2009.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Επα−
νομής.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Δήμαρχο Επανομής ή από εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτόν
άλλο όργανο.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων τον δήμου Επα−
νομής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 24197
(9)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο
Αγίου Αθανασίου έως ένα έτος.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), β) των άρθρων 6
παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107
/Α/1997) και γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδι−
κα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις
2. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006) όπως
παρατάθηκε με την όμοια 17/18.12.2008 (Φ.Ε.Κ. 259/τ.Α΄/
22.12.2008), που αφορά την αναστολή διορισμών και προ−
σλήψεων στο δημόσιο τομέα και τροποποιήθηκε με την
όμοια 6/5.5.2009 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7.5.2009), που αφορά την
διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης
έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47755/29.7.2009 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό
ότι με την υπ’ αριθμ. οικ. 46974/27.7.2009 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της αριθ. 6/15.5.2009
Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2009) «Διαδικασία έγκρισης προ−
σλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού – Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/2006 (Φ.Ε.Κ.
280/τ.Α΄/28.12.2006), εγκρίθηκαν για τον Δήμο Αγίου Αθα−
νασίου, συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευομένων
από το Δήμο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
συνολικά πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου χρονι−
κής διάρκειας έως ένα (1) έτος και για τις οποίες είχαν
υποβληθεί σχετικά αιτήματα.
4. Την υπ’ αριθμ. 215/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου, με την οποία κατανέμο−
νται οι παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου μεταξύ
του δήμου και των εποπτευομένων απ΄ αυτόν νομι−
κών προσώπων δημοσίου δικαίου, με πρόβλεψη στους
αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του ιδί−
ου καθώς και των προϋπολογισμών των νομικών του
προσώπων, συνολικού ποσού 64.000,00 Ευρώ, για την
αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας τους.
5. Τις βεβαιώσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αγίου Αθανασίου ότι, οι παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης
έργου δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας
και ότι είναι γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, απο−
φασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης
έργου έως ένα (1) έτος στο Δήμο Αγίου Αθανασίου και
στα εποπτευόμενα απ΄ αυτόν Νομικά Πρόσωπα Δημο−
σίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681
κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως εξής:
Α) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ (ΔΕ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
2
1
1
4
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Β) ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΑΤΡΟΣ (ΠΕ)
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
1
1

Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι
αυτό που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 215/2009 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
ένα έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής για το Δήμο Αγίου Αθανασίου
δεν θα υπερβεί το ποσό των 50.000,00 Ευρώ το οποίο είναι
εγγεγραμμένο στους Κ.Α. : α) 02.00.6031 και β) 00.30.6041
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009.
Το συνολικό ποσό αμοιβής για τα εποπτευόμενο από
το Δήμο Αγίου Αθανασίου Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου δεν θα υπερβεί το κατωτέρω ποσό:
ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου: το συνολικό ποσό αμοιβής
ανέρχεται σε 14.000,00 € που είναι εγγεγραμμένο στον
Κ.Α. 00.6117 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2009.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Αγίου
Αθανασίου και αντίστοιχα η έδρα του εποπτευομένου
από το Δήμο Αγίου Αθανασίου Νομικού Προσώπου Δη−
μοσίου Δικαίου.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Δήμαρχο Αγίου Αθανασίου και από τον πρόεδρο του
παραπάνω νομικού προσώπου ή από εξουσιοδοτημένο
απ΄ αυτόν άλλο όργανο.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων τον δήμου Αγίου
Αθανασίου και των νομικών του προσώπων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 6799
(10)
Επέκταση της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας Κέντρου
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής νοση−
λείας της «ANIMUS Κέντρο Αποθεραπείας και Απο−
κατάστασης Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/1994 τ.Α΄) «Ίδρυση νομαρ−
χιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για
την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε.
β. Του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/1992 τ.Α΄)
«Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών
και ορθοτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατά−
στασης και άλλες διατάξεις».
γ. Του ν. 2345/1995 (Φ.Ε.Κ. 213/1995 τ.Α΄) «Οργανωμένες
υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής
πρόνοιας και άλλες διατάξεις».
δ. Του π.δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166/1993 τ.Α΄) « Όροι, προϋ−
ποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και
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μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστα−
σης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου».
2. Την υπ’ αριθμ. Π4α/4633/29.9.1993 (ΦΕΚ 789/6.10.1993
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέ−
ντρων Αποθεραπείας − Αποκατάστασης για την παροχή
ιατρικών και λοιπών φροντίδων, καθώς και για την δι−
ημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο
10 παρ. 1 του ν. 2072/1992».
3. Την υπ’ αριθμ. Π3/Φ.ΘΕΣΜ/Γ.Π.οικ.69144/30.6.2005
(Φ.Ε.Κ. 973/13.7.2005 τ.Β΄) απόφαση του Υφυπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προδιαγραφές
λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας−Αποκατάστασης
Κλειστής Νοσηλείας (άρθρο 10 του ν. 2072/1992)».
4. Την υπ’ αριθμ. 33/26.3.2009 (Φ.Ε.Κ. 809/4.5.2009 τ. Β΄)
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λάρισας «Ορ−
γανισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας».
5. Την υπ’ αριθμ. 1987/1.3.1999 απόφαση του Νομάρ−
χη Λάρισας «Περί συγκροτήσεως τριμελούς επιτροπής
γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας Κέντρων Αποθεραπείας−Αποκατάστασης Νο−
μού Λάρισας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
7531/27.11.2003 και 3059/15.7.2005 όμοιες αποφάσεις.
6. Τις υπ’ αριθμ. 4260/6.8.2007 και 2098/30.4.2008 απο−
φάσεις μας, με τις οποίες χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας αντίστοιχα, Κ.Α.Α. κλειστής νοσηλείας,
στην εταιρεία «ANIMUS Κέντρο Αποθεραπείας και Απο−
κατάστασης Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ANIMUS Α.Ε».
7. Την υπ’ αριθμ. 5547/23.7.2009 απόφασή μας «επέ−
κταση της υπάρχουσας άδειας ίδρυσης Κέντρου Απο−
θεραπείας και Αποκατάστασης της «ANIMUS Κέντρο
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης».
8. Τις από 31.7.2009 και 1.9.2009 αιτήσεις του ανα−
φερόμενου φορέα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για χορήγηση άδειας λειτουργίας της δεύτερης (2ης)
νοσηλευτικής μονάδας δυναμικότητας 40 κλινών του
Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.
9. Την από 9.9.2009 γνωμοδότηση της αρμόδιας τρι−
μελούς επιτροπής Κέντρων Αποθεραπείας−Αποκατά−
στασης, αποφασίζουμε:
1. Επεκτείνουμε την άδεια λειτουργίας του Κέντρου
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής νοσηλεί−
ας, η οποία χορηγήθηκε στην «ANIMUS Κέντρο Αποθε−
ραπείας και Αποκατάστασης Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο
«ANIMUS A.E», το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες υγείας
και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς (οι οποίοι δια−
νυκτερεύουν στις εγκαταστάσεις του) και εξωτερικούς,
που έχουν ανάγκη φυσικής αποκατάστασης και πάσχουν
από παθήσεις του μυϊκού νευρικού, κυκλοφοριακού, ερει−
στικού αναπνευστικού συστήματος, κατά μία νοσηλευτι−
κή μονάδα (2η) δυναμικότητας σαράντα (40) κλινών.
Η νέα νοσηλευτική μονάδα επεκτείνεται κατά μήκος
με την 1η νοσηλευτική μονάδα, δυναμικότητας σαρά−
ντα (40) κλινών, του Κ.Α.Α. με διακριτικό τίτλο «ANIMUS
Α.Ε».
2. Τη διοικητική ευθύνη όλου του Κέντρου Αποθερα−
πείας και Αποκατάστασης με διακριτικό τίτλο «ANIMUS
A.E» έχει ο Νταβέλης Αχιλλέας του Αθανασίου.
3. Επιστημονικός Διευθυντής ορίζεται η Σαραμούρτση
Αικατερίνη του Χρήστου, ιατρός φυσικής ιατρικής και
αποκατάστασης, εγγεγραμμένη στα μητρώα μελών του
Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
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4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Κέντρων Αποθεραπείας
και Αποκατάστασης θα ασκείται από τις κεντρικές υπηρε−
σίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 11 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Νομάρχης
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
F
Αριθμ. 7797
(11)
Συγκρότηση συνεργείου Υπερωριακής εργασίας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297
τ. Α΄) σχετικά με την υπερωριακή εργασία.
2. Τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154
τ. Α΄) σχετικά με την απασχόληση υπαλλήλων για Κυ−
ριακές, ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες.
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 25 του νόμου
2738/1999 (ΦΕΚ 180 τ. Α΄) με τον οποίο ανατίθεται
στους Νομάρχες με απόφασή τους να διαπιστώνουν
την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση και καθιέρωση
εργασίας με αμοιβή.
4. Την υπ’ αριθμ. Γ.Ν./1/8.1.2008 απόφαση Νομάρχη Σερ−
ρών Περί Ορισμού Αντινομαρχών και Προέδρων Νομαρ−
χιακών Επιτροπών έτους 2008.
5. Την υπ’ αριθμ. 311811/28.7.2009 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Υπερωρίες και οδοιπορικά για τους επό−
πτες κυκλοφορίας ζωοτροφών των Δ/νσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έτους
2009» και τους επισυναπτόμενους πίνακες κατανομής
χρημάτων.

6. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την με αμοιβή απογευματινή υπερωριακή
εργασία καθώς και για εργασία κατά Κυριακές και αργί−
ες, των εποπτών κυκλοφορίας ζωοτροφών, που θα απα−
σχοληθούν με τους ελέγχους ζωοτροφών, της Δ/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Σερρών για το έτος 2009.
Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η εποπτεία της
υπερωριακής εργασίας, καθώς και η κατανομή των σχε−
τικών πιστώσεων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό
από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών θα γίνει από τον Δ/ντή Αγρο−
τικής Ανάπτυξης.
Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν μπορούν να υπερ−
βαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 1000,00 € και βα−
ρύνει τον Κ.Α. 2492.
Η απόφαση αυτή έχει ισχύ ένα μήνα πριν την ημερο−
μηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 7 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
F
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Στην υπ’ αριθμ. 3844/15.7.2009 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 1623/6.8.2009 και η οποία αναφέρεται
στην τροποποίηση της συστατικής πράξης της Σχολικής
Επιτροπής 2ου Ενιαίου Λυκείου Δ. Χίου, διορθώνεται
όπου αναφέρεται η φράση «Δ.Χίου» στο ορθό «Χίου».
(Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)
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