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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1159 (1)
   Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημει−

ώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ», καθώς και της δήλω−
σης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις 
λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3296/2004, όπως ισχύουν.  

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του 

Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14.12.2004), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1098/2011 (ΦΕΚ 

826Β΄/12.05.2011).
3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων 

για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 
13 έως και 17 του Ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν με το άρθρο 79 του Ν. 3842/2010.

4. Την υπ’ αριθμ.  05513 ΕΞ 9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Παρατείνουμε μέχρι 28.9.2012 την προθεσμία υποβο−
λής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς 
και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσό−
δων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3296/2004, όπως ισχύουν, για τη διαχειριστική 
περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2011.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 

F
(2)

     Καταλογιστική πράξη στον NENOV SABCHO
του IVANOV

   Με την υπ’ αριθμ.  9/10−07−2012 καταλογιστική πράξη 
του Διευθυντού του Τελωνείου Καλαμάτας, επιβλήθηκε 
πρόστιμο ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) πλέ−
ον Τ.Χ. +Ο.Γ.Α. 2,4% (3.000,00 Χ 2,4%) εβδομήντα δύο 
ευρώ (72,00), σύνολο τρεις χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ 
(3.072,00), για παράβαση του άρθρου 137 παρ. Α1 του 
Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», στον NENOV 
SABCHO του IVANOV κάτοικο Ελλάδας αγνώστου δι−
αμονής, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του 
άρθρου 152 του Ν. 2960/01.

   Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
F

     Αριθμ. 13184 (3)
Διαχωρισμός εισπραττόμενου και αποδιδόμενου ποσού 

υπέρ των δύο Ομοσπονδιών πωλητών λαϊκών αγορών 
(Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. και Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α) από το εισπραττό−
μενο ημερήσιο δικαίωμα, που καταβάλλουν οι αδει−
ούχοι πωλητές στον Οργανισμό.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον Α.Ν. 1470/38 «Περί οργανισμού του Ταμείου Λα−

ϊκών Αγορών Αθηνών−Πειραιώς και περιχώρων» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Το Π.Δ. 489/87 «Περί οργανισμού του Ταμείου Λα−
ϊκών Αγορών.»

3. Την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3190/03 «Τροπο−
ποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες 
διατάξεις» (άρθρο 6)

4. Το άρθρο 5 του Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες 
για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς» −Θέματα 
Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 202 Α) με τις οποίες αντι−
καταστάθηκε το άρθρο 17 του Ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α)

5. Την παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 3557/2007 «Τροπο−
ποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α) με το οποίο κωδι−
κοποιήθηκε ο Ν. 489/76 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως 
της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 
331 Α) και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 100 A /2007)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53 Α) «Όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» όπως 
ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Α2−1095/23.2.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός του ύψους, διαδικασί−
ας και τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου 
δικαιώματος...» (ΦΕΚ 248 Β)

8. Την υπ’ αριθμ. 29955/4.12.2008 απόφαση του Προέ−
δρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας 

− Πειραιά «Αύξηση του Ημερήσιου δικαιώματος προσέ−
λευσης των αδειούχων πωλητών στις λαϊκές αγορές.»

9. Το υπ’ αριθμ.  11672/27.6.2012  Έγγραφο της Πανελ−
λαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών 
Προϊόντων Λαϊκών Αγορών

10. Την υπ’ αριθμ.  24/27.6.2012 (Θέμα 2οΕΗΔ) πράξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Διαχωρίζουμε το εισπραττόμενο ημερήσιο δικαίωμα, 
σε 4,70 ευρώ δικαίωμα υπέρ του Οργανισμού Λαϊκών 
Αγορών Αθήνας − Πειραιά, και επιπλέον να συνεισπράτ−
τεται και να αποδίδεται το ποσό των 0,30 ευρώ υπέρ 
της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγω−
γών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών και της Πα−
νελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών 
Αγορών.

Για την περίοδο 1.2.2012 έως και 31.7.2012 το ημερή−
σιο δικαίωμα υπέρ του Οργανισμού καθορίζεται σε 4,15 
ευρώ, και επιπλέον να συνεισπράττεται και να αποδί−
δεται το ποσό των 0,85 ευρώ υπέρ της Πανελλαδικής 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊό−
ντων Λαϊκών Αγορών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ν. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
F

     Αριθμ. 81466/ΙΑ (4)
Άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3696/2008 

(ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25−8−2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολ−
λενίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 45 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου 
του εκπαιδευτικού− καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης 
και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 48202/ΙΑ/30−4−2012 αίτηση της Μο−
νοπρόσωπης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «Κέντρο 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης iCon International Training 
Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ 
«iCon International Training ΜΕΠΕ» με τα συνημμένα σε 
αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας ίδρυ−
σης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

3. Την ανάγκη χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε Χορηγούμε στη Μονοπρόσωπη Εται−
ρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Κέντρο 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης iCon International Training 
Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και 
δ.τ «iCon International Training ΜΕΠΕ» άδεια ίδρυσης 
Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με έδρα στην 
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Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
Ν. 3696/2008, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 16 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.353.1/17/81587/Δ1 (5)
Συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/

105657/Δ1/8−10−2002 υπουργικής απόφασης «Καθορι−
σμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτή−
των των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσι−
ών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονά−
δων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 

(ΦΕΚ 24 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 
τ.Α΄/21−6−2012).

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων κα−
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευ−
θυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/
8−10−2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικό−
τερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων 
των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευ−
θυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄), όπως συμπληρώθηκε − τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.353.1/1/4517/Δ1 /17−1−2003 
(ΦΕΚ 64 τ.Β΄), 132947/Γ6/27−11−2003 (ΦΕΚ 1809 τ.Β΄), 33240/
Γ6/1−4−2005 (ΦΕΚ 470 τ.Β΄), Φ.353.1/3/102865/Δ1/4−10−2005 
(ΦΕΚ 1461 τ.Β΄), Φ.353.1/135/147696/Δ1/21−12−2007 (ΦΕΚ 2487 
τ.Β΄) και 84172/ΙΒ/13−7−2010 (ΦΕΚ 1180 τ.Β΄) ως εξής:

Ι. Συμπληρώνουμε:
α) Στο άρθρο 1 παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ιστ) ως 

ακολούθως: «Ορίζουν τους γραμματείς, τακτικούς και 
αναπληρωτές, των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμ−
βουλίων».

β) Στο άρθρο 2 παρ. 2 προστίθεται εδάφιο θ) ως 
ακολούθως: «Χορηγούν άδειες κανονικές, αναρρωτικές, 
κύησης και λοχείας, γονικές, μητρότητας και ειδικές 
με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, για επι−
μορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους καθώς και τις 

άδειες όσων άλλων διευκολύνσεων προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία και αφορούν στους σχολικούς 
συμβούλους που υπηρετούν στην περιοχή αρμοδιότη−
τας τους».

γ) Στο άρθρο 2 παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ι) ως ακο−
λούθως: «Χορηγούν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου 
ή εργασίας με αμοιβή στους σχολικούς συμβούλους που 
υπηρετούν στην περιοχή αρμοδιότητας τους ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου επιλογής 
σχολικών συμβούλων».

δ) Στο άρθρο 3 παρ. 2 προστίθεται εδάφιο κε) ως ακο−
λούθως: «Χορηγούν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου 
ή εργασίας με αμοιβή στους Διευθυντές Εκπαίδευσης 
που υπηρετούν στην περιοχή αρμοδιότητας τους ύστε−
ρα από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου».

II. Αντικαθιστούμε:
α) Το εδάφιο κγ) της παρ. 2 του άρθρου 3 ως εξής: 

«κγ) Χορηγούν άδειες κανονικές, αναρρωτικές, κύησης 
και λοχείας, γονικές, μητρότητας και ειδικές με αποδο−
χές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, για επιμορφωτικούς 
και επιστημονικούς λόγους καθώς και τις άδειες όσων 
άλλων διευκολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία και αφορούν στους Προϊσταμένους Επιστη−
μονικής − Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Διοίκησης της 
Περιφέρειας, στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στο 
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των γραφείων 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».

β) Το εδάφιο ε) Ν. του άρθρου 5 ως εξής: «ε) ν. Ειση−
γείται τη χορήγηση των κανονικών και αναρρωτικών 
αδειών, κύησης και λοχείας, γονικών, μητρότητας και 
ειδικών με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, 
για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους καθώς 
και των αδειών όσων άλλων διευκολύνσεων προβλέ−
πονται από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν στους 
σχολικούς συμβούλους που υπηρετούν στην περιοχή 
ευθύνης του».

γ) Την παρ. 10 του άρθρου 19, που προστέθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 84172/ΙΒ/13−7−2010 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1180 τ.Β΄) ως εξής: «10. Είναι εκκαθαριστές των 
αποδοχών όχι μόνο του προσωπικού που υπηρετεί στα 
Γραφεία της Διεύθυνσης αλλά και του προσωπικού που 
υπηρετεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους. 
Επίσης είναι εκκαθαριστές των αποδοχών των σχολι−
κών συμβούλων που ανήκουν οργανικά στην περιοχή 
αρμοδιότητας τους».

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄) ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 17 Ιουλίου 2012 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
     Αριθμ. Υ4α/οικ.70800 (6)
Διαδικαστικά ζητήματα που αναφέρονται στα Κοχλιακά 

Εμφυτεύματα και τον εξωτερικό επεξεργαστή ομιλί−
ας κοχλιακών εμφυτευμάτων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7. παρ. 1 του Ν. 1397/1983 
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(ΦΕΚ143/Α΄/1983) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως επα−
ναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 14 του Ν. 2519/1997 
(ΦΕΚ 165/Α΄/1997) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση την υγειονομι−
κών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 
διατάξεις»

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.2 και 4 παρ.4 του
Ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» 
(ΦΕΚ 105/Α΄/1982), όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρ−
θρο 1 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α΄/1994) «Αποκατάσταση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», 
στο οποίο περιήλθαν οι αρμοδιότητες του Ανώτατου 
Υγειονομικού Συμβουλίου, καθώς και αυτή του άρθρου 
7 του Α.Ν. 200/1967 (ΦΕΚ 215/Α΄/1967).

3. Το Π.Δ. 95/2000, (ΦΕΚ. 76/Α΄/2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299/2000 (ΦΕΚ 
240/Α΄/2000).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 13460/06−02−2012 υπουργική 
απόφαση «Σχετικά με τον εξωτερικό επεξεργαστή ομι−
λίας κοχλιακών εμφυτευμάτων» (ΑΔΑ: Β44ΕΘ−ΜΗΕ)

5. Την υπ’ αριθμ. 57 απόφαση της 223ης/04−02−2010 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

6. Την υπ’ αριθμ. 7 απόφαση της 235ης/05−04−2012 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

7. Την υπ’ αριθμ. 13 απόφαση της 230ης/16−05−2011 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

8. Την ανάγκη συμπλήρωσης του κανονιστικού πλαι−
σίου που διέπει τα Κοχλιακά Εμφυτεύματα

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή (στους επόμε−
νους διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν από τα Νοσοκο−
μεία) παροχής εγγύησης τεσσάρων (4) ετών καλής λει−
τουργίας του οπισθοωτιαίου εξωτερικού επεξεργαστή 
ομιλίας και δέκα (10) ετών αντίστοιχα για τον δέκτη −
διεγέρτη.

Όταν πρόκειται για αντικατάσταση επεξεργαστή κο−
χλιακού εμφυτεύματος απαιτείται:

1. πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Κέντρο που να 
αναφέρει και την ημερομηνία εγχείρησης του ασθε−
νούς

2. τεχνική έκθεση και οικονομική προσφορά από τον 
αντιπρόσωπο, εάν έχουν παρέλθει οκτώ (8) έτη και άνω 
από την εγχείρηση

3. στην περίπτωση που έχουν παρέλθει κάτω από 
οκτώ (8) έτη από την επέμβαση, απαιτείται τεχνική έκ−
θεση από τη μητρική εταιρεία του εξωτερικού και όχι 
από τον Έλληνα αντιπρόσωπο και οικονομική προσφορά 
από τον Έλληνα αντιπρόσωπο.

Όσον αφορά στον επεξεργαστή ομιλίας σωματικού 
τύπου να μην εγκρίνεται η τοποθέτησή του, αν ο ασθε−
νής είναι πάνω από πέντε (5) ετών.

Άρθρο 2

Ο εξωτερικός επεξεργαστής ομιλίας κοχλιακών εμ−
φυτευμάτων, για τον οποίο δεν χρειάζεται χειρουργική 
τοποθέτηση ή νοσηλεία, θα χορηγείται απευθείας από 
τα Ταμεία των ασφαλισμένων, μετά από έγκριση του 

ΚΕ.Σ.Υ. και σχετική αίτηση, γνωμάτευση και έλεγχο, πριν 
και μετά, από τα αναγνωρισμένα κέντρα.

Για την αντικατάσταση του εξωτερικού επεξεργαστή 
ομιλίας δεν απαιτείται νοσηλεία στο Νοσοκομείο. Το 
αναγνωρισμένο κέντρο εμφύτευσης βεβαιώνει την κακή 
λειτουργία του προς αντικατάσταση επεξεργαστή και 
την καλή λειτουργία του νέου επεξεργαστή. Η δαπάνη 
καλύπτεται από το Τμήμα Παροχών του Ταμείου των 
ασφαλισμένων και όχι από το Νοσοκομείο.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F

     Αριθμ. Υ4α/οικ 70770 (7)
Αναγνώριση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕ−

ΞΑΝΔΡΑ» ως κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ−
ση βηματοδοτικών και απινιδωτικών συσκευών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 

123 Α) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας»

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ.1 του 
Ν. 1278/82 (ΦΕΚ105 Α) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβου−
λίου Υγείας», όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34 Α) «Αποκατάσταση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι από την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.84050/18−6−2009 (ΦΕΚ 1295/
Β/2009) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
Λειτουργίας Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και 
Κέντρων Εμφύτευσης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και 
Ιδιωτικές Κλινικές»

5. Την αριθμ. 9 απόφαση της 235ης/5−4−2012 Ολομέλει−
ας του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 
Υγείας, αποφασίζουμε: 

Την αναγνώριση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ως κατάλληλου κέντρου για την εμφύ−
τευση απινιδωτών και μονίμων βηματοδοτών, με επιστη−
μονικά υπεύθυνους του  Στ. Ρόκα και Σ. Χατζίδου.

Η λειτουργία του προαναφερόμενου Κέντρου δια−
κόπτεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.
ΣΤ της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.84050/18−6−2009  υπουργικής 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30329

(8)
     * Μεταφορά θέσεων κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου «Δα−

κτυλογράφων» του Εφετείου Αθηνών, σε θέσεις του 
κλάδου «Γραμματέων».

   Με τη υπ’ αριθμ. 55093οικ./4−7−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του 
Ν. 2812/2000, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του Ν. 3472/2006, σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226), και 
μετά τη υπ’ αριθμ. 64/22−6−2012 απόφαση του Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Αθηνών, μετατάσ−
σονται οι κάτωθι μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι, Κωνσταντί−
νος ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ του Μιχαήλ και Δέσποινα ΚΥΠΡΑΙΟΥ, του 
Χρήστου, κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου «Δακτυλογράφων» 
του Εφετείου Αθηνών, σε θέσεις του κλάδου «Γραμμα−
τέων», της ίδιας κατηγορίας και της ίδιας υπηρεσίας, με 
μεταφορά των θέσεων τους, ύστερα από αίτηση τους, 
επειδή έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα. 

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 6212/4−7−2012).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 679/Γ΄/16.7.2012.

   Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(9)

    * Μεταφορά θέσεων κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου «Δα−
κτυλογράφων» του Πρωτοδικείου Αγρινίου, σε θέσεις 
του κλάδου «Γραμματέων», της ίδιας κατηγορίας. 

  Με τη υπ’ αριθμ. 55584/4−7−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2812/2000, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
Ν. 3472/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 
5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226), και μετά τη 
υπ’ αριθμ. 9/31−5−2012 απόφαση του Πενταμελούς Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας, μετατάσσονται οι κάτωθι μόνιμες δικαστικές 
υπάλληλοι, Κωνσταντούλα ΧΑΡΑΚΙΔΑ του Κωνσταντίνου 
και Παρασκευή ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη, κατη−
γορίας ΔΕ, του κλάδου «Δακτυλογράφων» του Πρωτο−
δικείου Αγρινίου, σε θέσεις του κλάδου «Γραμματέων», 
της ίδιας κατηγορίας, στο Πρωτοδικείο Αγρινίου και 
στο Ειρηνοδικείο Αγρινίου, αντίστοιχα, με μεταφορά 
των θέσεων που κατέχουν, ύστερα από αίτηση τους, 
επειδή έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαωμάτων: 6210/4−7−2012).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 679/Γ΄/16.7.2012.

   Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

     Αριθμ. 32152/2476 (10)
 Κατάργηση της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής 

Βοΐου Κοζάνης.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40 Α/1993) «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές κ.λπ.».

β. Του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/1997) «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».

γ. Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 Α/1998) «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λπ.».

δ. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

στ. Των άρθρων 253, 254 και 258 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 
7 Α/1969) «Περί Δασικού Κωδικός», όπως αντικατα−
στάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 7 του 
Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α / 1975) «περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 
κ.λπ.» και του άρθρου 29 του Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70 Α/1992) 
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας 
κ.λπ.».

ζ. Του Π.Δ. 453/77 (ΦΕΚ 141 Α/1977) «Περί των Ελεγχό−
μενων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) κ.λπ.».

2. Την υπ’ αριθμ. 276/24−02−1997 (ΦΕΚ 254/Β΄/02.4.1997) 
απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευ−
θύντριας Νομού Κοζάνης «Χαρακτηρισμός και ίδρυση 
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Βοΐου Κοζάνης».

3. Την υπ’ αριθμ. 945/15−7−1997 (ΦΕΚ 679/Β΄/08.8.1997) 
απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύ−
ντριας Νομού Κοζάνης «Κατάργηση καταφυγίων Θηρα−
μάτων στο Ν. Κοζάνης».

4. Την υπ’ αριθμ. 971/15−7−1997 (ΦΕΚ 679/Β΄/08.8.1997) 
απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύ−
ντριας Νομού Κοζάνης «Απαγόρευση του Κυνηγίου στην 
Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Βοΐου (Ε.Κ.Π.Β.) Ν. Κο−
ζάνης για μία τριετία».

5. Την υπ’ αριθμ. 603/10−9−1997 (ΦΕΚ 845/Β΄/23.9.1997) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας «Ανάκληση απόφασης κατάργησης καταφυ−
γίων θηραμάτων για το κυνηγετικό έτος 1997 − 1998», με 
την οποία ανακλήθηκε προσωρινά η Α.Π. 945/15−7−1997
της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού 
Κοζάνης.

6. Την υπ’ αριθμ. 604/10−9−1997 (ΦΕΚ 845/Β΄/23.9.1997) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας «Ανάκληση απόφασης απαγόρευσης κυ−
νηγίου στην Ε.Κ.Π. Βοΐου για το κυνηγετικό έτος 1997 
− 1998», με την οποία ανακλήθηκε προσωρινά η Α.Π. 971/
15−7−1997 της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύ−
ντριας Νομού Κοζάνης.

7. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22−02−2012 (ΦΕΚ 769Β΄/
15−03−2012) απόφαση της  Γενικής Γραμματέας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 
εγγράφων με εντολή της  Γενικής Γραμματέας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων κ.τ.λ.».

8. Το υπ’ αριθμ. 23482/791/11−5−2012 έγγραφο − πρόταση 
του Δασαρχείου Τσοτυλίου.

9. Το υπ’ αριθμ. 23659/816/07−6−2012 έγγραφο με επι−
σημάνσεις της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης.
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10. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Δασών, αποφασίζουμε: 

Καταργούμε την Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Βο−
ΐου Κοζάνης που είχε χαρακτηρισθεί και ιδρυθεί με την 
αριθμ. 276/24−02−1997 (ΦΕΚ 254/Β΄/02.4.1997) απόφαση 
Αν/τριας Περ/κής Διευθυντή Ν. Κοζάνης, λόγω του ότι 
μέχρι και σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί η μελέτη ίδρυσης 
της, της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού για 
τη λειτουργία της και της απρόσκοπτης άσκησης της 
θήρας στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Με την δημοσίευση της παρούσας παύουν να 
ισχύουν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Η υπ’ αριθμ. 276/24−02−1997 (ΦΕΚ 254/Β΄/02.4.1997) 
απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευ−
θύντριας Νομού Κοζάνης «Χαρακτηρισμός και ίδρυση 
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Βοΐου Κοζάνης».

2. Η υπ’ αριθμ. 945/15−7−1997 (ΦΕΚ 679/Β΄/08.8.1997) από−
φαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας 
Νομού Κοζάνης «Κατάργηση καταφυγίων Θηραμάτων 
στο Ν. Κοζάνης».

3. Η υπ’ αριθμ. 971/15−7−1997 (ΦΕΚ 679/Β΄/08.8.1997) από−
φαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας 
Νομού Κοζάνης «Απαγόρευση του Κυνηγίου στην Ελεγ−
χόμενη Κυνηγετική Περιοχή Βοΐου (Ε.Κ.Π.Β.) Ν. Κοζάνης 
για μία τριετία».

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 5 Ιουλίου−2012 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

F
(11)

    * Μεταφορά θέσης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μα−
κεδονίας/Π.Ε. Πιερίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μα−
κεδονίας/Π.Ε. Κοζάνης.

   Με την υπ’ αριθμ. 15734/622/28−2−2012 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Ανα−
πληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 246 και 283 του Ν. 
3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 
1 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011, τα υπ’ αριθμ. 4/2011 
και 6/2011 πρακτικά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, μετατάσσεται ο 
υπάλληλος Σουλίδης Ιωάννης του Νικολάου, κλάδου 
ΔΕ Οδηγών, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο−
νίας/Π.Ε. Πιερίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονί−
ας/Π.Ε. Κοζάνης, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών: 6770/
5−7−2012)

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 680/Γ/16−7−2012 

  Οι Περιφερειάρχες

  κ.α.α. Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
 Δυτικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ

(12)
    * Μετατροπή θέσης του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών.

  Με την υπ’ αριθμ. 1982/9−7−2012 απόφαση του Προ−
έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.2 του άρθρου 17 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ.173/
τ.Α΄/1983) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την 
παρ.2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001 
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/2001) και τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τΑ΄/2009), μονιμοποιείται σε 
θέση Επίκουρου Καθηγητή ο Ευσταθίου Δημήτριος 
του Ηλία, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνιακά 
Συστήματα» του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινω−
νιών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. 
Σερρών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η εν λόγω θέση μετατρέπεται αυτοδίκαια σε προσω−
ποπαγή και καταλαμβάνεται από τον Ευσταθίου Δημή−
τριο του Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
78 του Ν. 4009/2011.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 670Γ΄/13.7.2012.

   Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ
F

(13)
     *Σύσταση οργανικών θέσεων εκκλησιαστικών

υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος

   Δια της υπ’ αριθμ. 3205/1309/10.7.2012 πράξεως του 
Μακαριωτάτου Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη−
σίας της Ελλάδος κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 12 του 
Ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και του Κανονισμού της Εκκλησίας 
της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 5/1978 (Α΄ 48), συνιστώνται δυο 
προσωποπαγείς οργανικαί θέσεις εκκλησιαστικών υπαλ−
λήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος επί σχέσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αι οποίαι ως μη επι−
βαρύνουσαι τον κρατικόν προϋπολογισμόν εξαιρούνται 
του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ως ισχύει, 
και του άρθρου ενάτου παρ. 20 του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54), 
και εντάσσονται εις αυτάς αι κατωτέρω υπάλληλοι της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, έχουσαι προς τούτο τα υπό 
των κειμένων και ισχυουσών διατάξεων άπαντα τυπικά 
ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

Α. Η  Ευθαλία Παππά του Αναστασίου, πολιτικός επι−
στήμων, κατατάσσεται εις συνιστωμένην προσωποπαγή 
οργανικήν θέσιν ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 
Κλάδου ΠΕ4 Συνεργατών Συνοδικών Επιτροπών, παρά 
τη Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών 
Σχέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
και αναγνωριζομένης της προϋπηρεσίας της δέκα εννέα 
(19) ετών και δέκα (10) μηνών έως την 3.4.2012 εις την 
Εκκλησίαν της Ελλάδος βάσει της πράξεως υπ’ αριθμ. 
69/3.4.2012 του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Εκκλησιαστικών Οργανισμών της Εκκλησί−
ας της Ελλάδος εντάσσεται εις βαθμόν Γ΄(κατηγορίαν 
ΠΕ) και μισθολογικόν κλιμάκιον 2.

Β. Η  Αγγελική Καρόζα του Αριστείδου, κοινωνιολό−
γος, κατατάσσεται εις συνιστωμένην προσωποπαγή 
οργανικήν θέσιν ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του Κλάδου ΠΕ4 Συνεργατών Συνοδικών Επιτροπών, 
παρά τη Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχρι−
στιανικών Σχέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
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της Ελλάδος και αναγνωριζομένης της προϋπηρεσίας 
της δέκα οκτώ (18) ετών και τεσσάρων (4) μηνών έως 
την 3.4.2012 βάσει της πράξεως υπ’ αριθμ. 69/3.4.2012 
του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων 
Εκκλησιαστικών Οργανισμών της Εκκλησίας της Ελ−
λάδος εντάσσεται εις βαθμόν Γ΄ (κατηγορίαν ΠΕ) και 
μισθολογικόν κλιμάκιον 1.

Αι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται κα−
τόπιν της καθ’ οιονδήποτε τρόπον οριστικής αποχωρή−
σεως των εντασσομένων υπαλλήλων από της υπηρεσίας 
των. Αι αρμόδιαι υπηρεσίαι της Εκκλησίας της Ελλάδος 
εντέλλονται δια την εκτέλεσιν της παρούσας.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 681/Γ΄/16.7.2012

   Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
F

(14)
    *Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής του 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλ−
λήλων

   Με την υπ’ αριθμ. 59315/36265/4−7−2012 απόφαση του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επι−
κουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων μετατάσ−
σεται η υπάλληλος Γιαννούτσου Ελένη−Καλομοίρα του 
Γερασίμου κατηγορίας ΤΕ κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με 
βαθμό Γ΄, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69,73 
και 74 του Ν. 3528/2007 και της παρ. 5 του άρθρου 35 
του Ν. 4024/2011, σε ομοιόβαθμη οργανική θέση της 
ίδιας κατηγορίας κλάδου ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού με 
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της από τον κλάδο 
ΤΕ Πληροφορικής.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 656/Γ΄/10.7.2012 

  Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΓΚΑΣ
F

(15)
    * Μεταφορά θέσης κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτι−

κής στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Αμφιλοχίας (πρώην ΚΑΦΚΑ Αμ−
φιλοχίας).

   Με την αριθμ. 684/28.06.2012 κοινή απόφαση των Δι−
οικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου−Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 
της 1ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδόμου άρθρου 
του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ 52/Α/30.03.2009), τις διατάξεις των 
άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) 
και τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/07 (ΦΕΚ 176/
Α/1.08.07) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 383/17.10.2011 θετικής 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο.Ν.Α. «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», της υπ’ αριθμ. 223/14.09.2011 γνωμο−
δότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Α.Ο.Ν.Α. «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και της υπ’ αριθμ. 25/06.03.2012 (Θ 4ο) 
γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Νοσοκομείων Ν. Αιτωλοακαρνανίας, μετατάσσεται ο 
μόνιμος υπάλληλος του Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατηγορί−
ας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Αμφιλοχίας 
(πρώην ΚΑΦΚΑ Αμφιλοχίας), αρμοδιότητας του Γενι−
κού Νοσοκομείου Αγρινίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9593/
φ416/28.07.2011 αίτησής του, με ταυτόχρονη μεταφορά 
της θέσης του και με το βαθμό που κατέχει, χωρίς να 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 670/Γ/13.7.2012.

   Οι Διοικητές

   6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου −
  Ιονίων Νήσων − Ηπείρου
 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και Δυτικής Ελλάδας
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F

(16)
   * Μεταφορά θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου

   Με την υπ’ αριθμ. 706/04.07.2012 απόφαση του Διοι−
κητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήοου−
Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν. 3599/07 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.07), τις διατάξεις του εβδόμου 
άρθρου του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ 52/Α/30.03.2009) και τις 
διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/27.10.2011) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 05/02.04.2012 
θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των δι−
ασυνδεόμενων Νοσοκομείων Αγρινίου − Μεσολογγίου, 
της υπ’ αριθμ. 05/06.04.2012 γνωμοδότησης του Κοινού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Ν. Αιτωλοακαρ−
νανίας, μετατάσσεται η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ του 
ΘΩΜΑ, μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου 
Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ−ΚΩΣΤΑ» κατηγορίας ΠΕ κλά−
δου Διοικητικού −Λογιστικού στο Γενικού Νοσοκομείού 
Αγρινίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7776/12.07.2011 αίτησης 
της, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της και με το 
βαθμό που κάτεχει, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 688/Γ΄/17.7.2012

   Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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