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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1650
11 Μαΐου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 5896
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής, απογευματινής με αμοιβή ερ−
γασίας, υπαλλήλων που δεν καλύπτουν οργανικές
θέσεις στα Γραφεία του Υπουργού, του Υφυπουρ−
γού, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσω−
τερικών καθώς και του Γενικού Γραμματέα Πληθυ−
σμού & Κοινωνικής Συνοχής.

Καθιέρωση υπερωριακής, απογευματινής με αμοι−
βή εργασίας, υπαλλήλων που δεν καλύπτουν ορ−
γανικές θέσεις στα Γραφεία του Υπουργού, του
Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών καθώς και του Γενικού Γραμ−
ματέα Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠ.−ΔΕΡ−
ΜΕΝΤΖΗΣ Π. O.E.» και δ.τ. «ΝΕΚΑ ENERGY» στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης. ........................................................................
Τροποποίηση της αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2271/12.10.2011 Β΄). ...
Ανάκληση Κατάργησης Σχολικής Μονάδας Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης. .........................................................
Ανανέωση θητείας Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων...
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφα−
σης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός
του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας
τους» (ΦΕΚ 1681/Β/2011), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει ...............................................................................................
Ανανέωση Ειδικής πιστοποίησης Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέ−
ων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. ..........................................
Ειδική πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπη−
ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. ..........................................................................................
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας της Εταιρείας «ΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»...........................................................
Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003
«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(ΑΔΑΕ)» (ΦΕΚ 1642/2003 Β΄), όπως ισχύει..................

1

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2
3
4
5

6
7
8
9

10

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄)
2. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης
για το προσωπικό που έχει διατεθεί ή αποσπασθεί στα
Γραφεία των: Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού Γραμμα−
τέα του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και του Γενικού
Γραμματέα Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής και δεν
καλύπτει οργανικές θέσεις των Γραφείων αυτών, για
την επικουρία των ανωτέρω στην άσκηση των καθη−
κόντων τους.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (4.900)
περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2012, η οποία θα αντιμετωπισθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0511 του Ειδι−
κού Φορέα 07−110 όπως βεβαιώνεται στο από 19.04.2012
υπηρεσιακό σημείωμα της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.
4. Την ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/12.10.2007 απόφαση του
Υπουργού και Υφυπουργών Εσωτερικών, για τη μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Γε−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νικούς Διευθυντές και Προϊσταμένους των Οργανικών
Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 2023/τ.Β΄),
αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε την όλως εξαιρετική και άμεση ανάγκη
για προσφορά εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου
του προσωπικού που δεν καλύπτει οργανικές θέσεις και
έχει αποσπασθεί, μετακινηθεί ή διατεθεί στα Πολιτικά
Γραφεία του Υπουργού, του Υφυπουργού, του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και του
Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής.
Εγκρίνουμε την υπερωριακή με αμοιβή εργασία μέχρι
είκοσι (20) ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας,
ανά μήνα, για κάθε υπάλληλο που δεν καλύπτει οργα−
νική θέση στα ανωτέρω Γραφεία από τη δημοσίευση
της παρούσας έως 15.6.2012 ως εξής:
1. Για οκτώ (8) συνολικά υπαλλήλους στο Γραφείο
Υπουργού Εσωτερικών.
2. Για επτά (7) συνολικά υπαλλήλους στο Γραφείο
Υφυπουργού Εσωτερικών.
3. Για ένα (1) συνολικά υπάλληλο στο Γραφείο του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Για ένα (1) συνολικά υπάλληλο στο Γραφείο της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτε−
ρικών: 4677/4.5.2012)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ
Ö
(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠ.−ΔΕΡΜΕ−
ΝΤΖΗΣ Π. O.E.» και δ.τ. «ΝΕΚΑ ENERGY» στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την 20602/ΥΠΕ/5/03050/Ε/Ν3299/04/3.5.2012 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠ.−
ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Π. O.E.» με δ.τ. «ΝΕΚΑ ENERGY», για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά,
στο δήμο Δράμας, νομού Δράμας, Περιφέρειας Ανατο−
λικής Μακεδονίας & Θράκης, συνολικής επιχορηγούμε−
νης δαπάνης Τριακοσίων Εξήντα Χιλιάδων (360.000,00)
Ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης Εκατόν Σαράντα Τεσσάρων
Χιλιάδων (144.000,00) Ευρώ.
Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 8−9−2011
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 52714/ΙΑ
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2271/12.10.2011 Β΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ−
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμο−
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄),
β) 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
γ) της αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 κοινής υπουργικής από−
φασης «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από
επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊ−
κής ΄Ενωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5
έως και 9 του π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ 2271 Β΄),
δ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),
ε) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
10 του π.δ.95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄),
2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 κοινή
υπουργική απόφαση, ως εξής:
1. Το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1
αντικαθίσταται ως εξής: «των επαγγελμάτων του πα−
ραρτήματος VIII του π.δ. 38/2010 αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
των επαγγελμάτων του Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη
περιποίησης χεριών και ποδιών αρμοδιότητας του ιδίου
Υπουργείου, και».
2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 προστίθεται η φρά−
ση: «Αναφορικά με τους Κουρείς, Κομμωτές και Τεχνί−
τες περιποίησης χεριών και ποδιών, ως αρμόδια αρχή
στην οποία υποβάλλεται η δήλωση της παραγράφου 1
ορίζεται ο Δήμος στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί ο
ενδιαφερόμενος.».
3. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 5 του άρθρου 4
αντικαθίσταται ως εξής: «Η όλη διαδικασία θα πρέπει να
ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την
διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου, με εξαίρεση
τα επαγγέλματα του Κομμωτή, Κουρέα, και Τεχνίτη περι−
ποίησης χεριών και ποδιών, για τα οποία έχει εφαρμογή
η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 52655/Δ4
Ανάκληση Κατάργησης Σχολικής Μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(4)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ167/Τ.Α΄/1985)
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης» σε συνδυασμό με το άρθρο
11 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/1991) «Μεταγραφές
φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
2. Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν. 3966/2011
(ΦΕΚ 118/τ. Α΄/2011) « Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει−
ραματικών Σχολείων, ΄Ιδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις.
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (κωδικοποιητικό
Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
5. Το γεγονός της ύπαρξης στέγασης για το 8ο Γυ−
μνάσιο Ιλίου.
6. Του άρθρου 21 του Ν. 2190/1991 (ΦΕΚ 45 τ.Α΄) «Κύ−
ρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δια−
τάξεις».
7. Την αριθμ. 71327/Δ4/24−6−11 (ΦΕΚ 1575/τ.Β/27−6−2011)
Υπουργική απόφαση «Καταργήσεις σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
8. Την υπ’ αριθ. 27528/ΣΤ5/15−3−2012 (ΦΕΚ 763/Τ.Β/2012)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστο−
φιλοπούλου».
9. Την με ημερομηνία 14−2−2012 πρόταση της Διεύθυν−
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, την αριθμ.
4744/23−3−2012 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυν−
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αττικής και την αριθμ. 063/23−2−2012 γνωμοδότηση του
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την αριθμ. 71327/Δ4/24−6−2011 (ΦΕΚ 1575/
Β/2011) Υπουργική απόφαση κατά το μέρος που αφορά
την κατάργηση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης
Μαρούσι, 10 Μαΐου 2012
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμ. οικ. 176
(5)
Ανανέωση θητείας Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3669/2008 με
το οποίο κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία που αφορά την
Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων.
2. Τις αποφάσεις των Υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α. αριθμ. οικ. 58/8−2−2002 (ΦΕΚ 185Β/20−2−2002)
Β. αριθ. οικ. 167/10−5−2007 (ΦΕΚ 7838/17−5−2007)
Με τις οποίες ανανεώθηκε η θητεία στο Σώμα Επιθε−
ωρητών Δημοσίων Έργων του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
Ιωάννη Αλεξάκη ώστε να υπηρετεί στο ΣΕΔΕ από 2−4−1999
μέχρι σήμερα.
3. Το έγγραφο αρ. πρωτ. οικ. 140/9−4−2012 του Προ−
έδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Επιθεώρησης
Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε τη θητεία στο Σώμα Επιθεωρητών Δημο−
σίων Έργων του Ιωάννη Αλεξάκη υπαλλήλου του κλάδου
ΠΕ Μηχανικών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις για
μία πενταετία από τη λήξη της τρέχουσας θητείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ö
Αριθμ. Υ4α/οικ. 48338
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης «Δι−
ασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/
Β/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 32 και της παρ. 3 του άρθρου 70 του
Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/11)
β. Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 του Ν.
3984/11 «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/11).
γ) Του άρθρου 2 του Ν. 4052 «Νόμος αρμοδιότητας
Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας
και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη−
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας»
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄/12).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ) Του Ν. 3845/10 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−
μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΦΕΚ 65/Α/10)
ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
στ) Ότι αναδιατάσσονται οι υφιστάμενες υποδομές εξορθολογϊζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, με
στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον
πολίτη, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
ζ) Την υπ’ αριθ. 16/3.11.2011 απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης
τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται το άρθρο 1 και
ειδικότερα:
α) αναδιατυπώνονται οι κλίνες του Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ως εξής:
A/A
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΚΛΙΝΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΚΛΙΝΕΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

1ηΔ.Υ.ΠΕ

3

Γενικό Ογκολογικό
Νοσοκομείο Κηφισιάς
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
(συνεργασία με το
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ
Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)

350
438

Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

88

Ο συνολικός αριθμός των οργανικών κλινών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ διαμορφώνεται σε 35.431 (+2300 ΜΨΑ)
κλίνες.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ö
Αριθμ. Γ.Π: Π(2)γ/οικ.48506
(7)
Ανανέωση Ειδικής πιστοποίησης Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων πα−
ροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. 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/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α).
2. Το Π.Δ 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2,3,4,5 και 6 του
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.3 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ1310Β΄)
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο

Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
6. Την υπ’ αριθ. ΓΠ: Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ1268Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία,
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
7. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/20Ό3 (ΦΕΚ 391 Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας Τροποποίηση
της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β) κοινής υπουργικής
απόφασης.
8. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ37Β΄) Τρο−
ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία,
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
9. Τις σχετικές εισηγήσεις των Νομαρχών.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 2 εδ. δ’ του
Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατά−
ξεις».
11. Το Π.Δ. 55/2008 (ΦΕΚ 86Α΄) «Οργανισμός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
(Ι.Κ.Π.Α)».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. α’ του
Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευ−
ση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου
τομέα».
13. Τις αποφάσεις γνωμοδότησης των συνεδριάσεων
2046/14−3−2012 και 2675/6−4−2012 του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α
για την ειδική πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με θετική γνωμοδότηση για τους φορείς.
14. Το Π.Δ.110/2011 (ΦΕΚ 243Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
15. Την υπ’ αριθ. 130342/25−11−2011 Κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη»
(ΦΕΚ2741/Β΄).
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την ανανέωση της ειδικής πιστοποίησης των κάτωθι
ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φρο−
ντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας (ΣΥ.
ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ.)−Η Αλληλεγγύη με έδρα το Άργος
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων των Προβλη−
ματικών Παιδιών και Ατόμων του Ειδικού Σχολείου και
Οικοτροφείου «Η Αγία Φιλοθέη» με έδρα την Αθήνα
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Ö
Αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 48497
(8)
Ειδική πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρε−
σιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005(ΦΕΚ
98/Α).
2. ο Π.Δ 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2,3,4,5 και 6 του
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.3 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ1310Β΄)
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
6. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ1268Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία,
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
7. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση
της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης.
8. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ37Β΄) Τρο−
ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία,
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
9. Τις σχετικές εισηγήσεις των Νομαρχών.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ. δ’ του
Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατά−
ξεις».
11. Το Π.Δ 55/2008 (ΦΕΚ 86Α΄) «Οργανισμός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
(Ι.Κ.Π.Α)».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.1, εδ.α’του
Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευ−
ση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου
τομέα».
13. Τις αποφάσεις γνωμοδότησης των συνεδριάσεων
2045/14−3−2012, 2678/6−4−2012, 2676/6−4−2012 και 2679/6−
4−2012 του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α για την ειδική πιστοποίηση
ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φρο−
ντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με θετική γνω−
μοδότηση για τους φορείς.
14. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
15. Την υπ’ αριθ. 130342/25−11−2011 Κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη»
(ΦΕΚ2741/Β΄).
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων
παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Αστική Εταιρεία Ομάδα Αιγαίου με έδρα την Αθή−
να
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλογών Εθελοντών Αι−
μοδοτών με έδρα την Αθήνα
3. Σύνθεση−Ενημέρωση,Ευαισθητοποίηση/Ερευνα με
έδρα την Αθήνα
4. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Προσβάσιμες
Περιηγήσεις» με έδρα την Αθήνα
5. Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας «Η Κυβέλη» με
έδρα την Αθήνα
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Γρεβενών
«Δώρο Ζωής» με έδρα τα Γρεβενά
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ιαλυσού με έδρα
το Δήμο Ιαλυσού Δωδεκανήσου
2. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αφαντου με έδρα
τη πόλη του Αφαντου
3. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου «Η Ζωή»
με έδρα τη Λέρο
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Altzheimer και Συγγενών Δι−
αταραχών Εύβοιας με έδρα το Δήμο Κονίστρων
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ένωσις Φιλανθρωπικών Σωματείων Κυριών και Δε−
σποινίδων Εδέσσης με έδρα την Έδεσσα
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Νικομηδεία−Ημα−
θίας «Η Αγάπη»
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1. Ίδρυμα Άσυλο του Παιδιού με έδρα τη Θεσσαλονίκη
2. Σύλλογος Βορείου Ελλάδος για Άτομα με Συγγενείς
Καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές» με έδρα τη Θεσσα−
λονίκη
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης με έδρα τη Κοζάνη
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν. Κιλκίς «Ο Άγιος Ευγένειος»
με έδρα το Κιλκίς
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Σύλλογος Γονέων και Φίλων του Κέντρου Δημιουρ−
γικής Απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α. της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Πολύπλευρης Ανάπτυξης Γιαννιτσών με έδρα τα
Γιαννιτσά
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Σύλλογος Διαβητικών Κρήτης με έδρα τα Χανιά
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Ö
(9)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της Εταιρείας «ΕΠΙΚΟΙΝΩ−
ΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».
Με την ΑΠ.οικ 15756 /884/Π12/5/000132/Ε/Ν.3299/04
/8.5.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
ολοκληρώθηκε η επένδυση της Εταιρείας «ΕΠΙΚΟΙΝΩ−
ΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ» που αναφέρεται στην αναδιαρρύθ−

μιση εσωτερικών χώρων του υφιστάμενου κελύφους
και εκσυγχρονισμό εκδοτικής μονάδας στη θέση Καρά
Τεπές Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου,
συνολικού κόστους 811.845,56 €
• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
446.515,06 € που αποτελεί ποσοστό 55% του ενισχυό−
μενου κόστους της επένδυσης.
• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 365.330,50
€ που αποτελεί ποσοστό 45 % του ενισχυόμενου κό−
στους της επένδυσης.
• Δεν χρησιμοποιήθηκε τραπεζικό για την χρηματο−
δότηση της επένδυσης.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 2.5.2012.
• Σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής ο φορέας δεν
έχει υποχρέωση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλη−
σης αλλά διατήρησης του συνολικού αριθμού θέσεων
απασχόλησης των 30 ΕΜΕ
• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή
στον επενδυτικό φορέα του συνόλου της επιχορήγησης,
ύψους 446.515,06 €
• Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2δ του Ν. 3908/2011
δεν απαιτείται γνωμοδότηση από Γνωμοδοτική Επιτρο−
πή για την ολοκλήρωση της επένδυσης.
• Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ
Ö
Αριθμ. απόφ. 108/2012
(10)
Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003
«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Δια−
σφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)»
(ΦΕΚ 1642/2003 Β΄), όπως ισχύει.
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
(κατά τη συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2012)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 παρ.7 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 220/2002), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 παρ. 1 του ν. 4055/2012
(ΦΕΚ Α΄ 51/2012),
β. των άρθρων 61 παρ. 1, 110 παρ. 22 και 113 του
Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»
(ΦΕΚ Α΄51 /2012),
γ. του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρή−
του των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47/2003), όπως ισχύει,
ιδίως των άρθρων 5 παρ. 3 και 6 παρ. 1 περ. ια’ του
νόμου αυτού,
δ. του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄45/1999), όπως
ισχύει,
2. Τις αποφάσεις 3319/2010 και 3320/2010 της Ολομε−
λείας του Συμβουλίου της Επικρατείας,
3. Την ανάγκη προστασίας του απορρήτου των επι−
στολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
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4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας
της Αρχής των 21ης Μαρτίου 2012, 28ης Μαρτίου 2012,
25ης Απριλίου 2012 και 30ης Απριλίου 2012,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη ή επιβάρυνση του κρατικού προϋ−
πολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά
έτη, αποφασίζει:
1. Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 4
παρ.1 της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 (ΦΕΚ Β΄
1642/2003), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:
«Οι ακροάσεις της Αρχής είναι μυστικές, με την επιφύ−
λαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 της παρούσης,
όπως ισχύει».
2. Το άρθρο 6 της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Αρχή συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός
αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς
μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν
ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής ή από τουλάχιστον
δύο (2) μέλη της. Η Αρχή συνεδριάζει νομίμως εφόσον
μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3) μέλη,
κατά τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.2 του ν.3115/2003,
όπως ισχύει. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη
διάρκεια της συνεδρίασης.
2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον
τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα
αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση
για τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια
διάταξη, υπογράφεται και γνωστοποιείται από τον Πρόε−
δρο στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τουλάχιστον
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε
αυτήν αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
όπως αυτά καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή από τα
μέλη που ζήτησαν να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση.
Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που
δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι
παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη
συζήτησή τους.
3. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι μυστικές. Ειδικώς
κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ο
έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί με γραπτή
αίτηση του να ζητήσει τη διενέργεια της διαδικασίας
ακρόασης για την έκδοση της απόφασης σε δημόσια
συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα
ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να
περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους
που στηρίζουν το αίτημα. Η Αρχή αποφαίνεται επί του
αιτήματος πριν από την έναρξη της διαδικασίας για
την οποία ζητείται η δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να
απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης
ή πρόσκληση των ενδιαφερομένων να ακουστούν. Η
απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον αιτούντα και
στους ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και κατα−
χωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση της Αρχής.
Η δημόσια συνεδρίαση της Αρχής αποκλείεται:
α) αν παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής της δι−
καιοσύνης,
β) εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας: αα) των
συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ)
της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της δημόσιας
τάξης, εε) του επιχειρηματικού απορρήτου και,
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γ) όταν, κατά την κρίση της Αρχής, η δημόσια συ−
νεδρίαση παρεμποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της
υπόθεσης.
Σε περίπτωση που αποφασιστεί δημόσια συνεδρίαση
της Αρχής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν
από έκαστη συνεδρίαση ανακοινώνονται ο τόπος και
ο χρόνος της συνεδρίασης με ανάρτηση της σχετικής
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων που ευρίσκε−
ται στην είσοδο της έδρας της Αρχής αλλά και στον
ιστότοπο της Αρχής, ώστε να καθίσταται δυνατή η
προσέλευση και η παρουσία των ενδιαφερομένων. Η
τήρηση της δημοσιότητας πρέπει να βεβαιώνεται στο
οικείο πρακτικό.
4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις της Αρχής
και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος. Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στις συνεδριά−
σεις μπορεί να παρίστανται υπηρεσιακοί παράγοντες
της Αρχής, παράγοντες της δημόσιας διοίκησης, πρό−
σωπα με ειδικές γνώσεις ή άλλα πρόσωπα, προς παρο−
χή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων. Η συζήτηση
αρχίζει με την εισήγηση. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος
από τον Πρόεδρο στα τυχόν παριστάμενα παραπάνω
πρόσωπα, τα οποία αφού απαντήσουν και στις ερωτή−
σεις που απευθύνουν σ’ αυτά ο Πρόεδρος και τα τακτικά
μέλη, αποχωρούν από τη συνεδρίαση. Ακολουθεί η συ−
νέχεια της συζήτησης, η οποία διεξάγεται μόνο μεταξύ
των τακτικών μελών, κατά τη σειρά που δίνει σ’ αυτά
το λόγο ο Πρόεδρος.
5. Χρέη γραμματέα εκτελεί ειδικά προς τούτο εντε−
ταλμένος από τον Πρόεδρο υπάλληλος. Στα πρακτικά
καταχωρίζονται τα θέματα που συζητήθηκαν, η άποψη
που πλειοψήφησε και η οποία αποτελεί την απόφαση
και οι γνώμες των μελών, τα οποία μειοψήφησαν. Τα
πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον
υπάλληλο που άσκησε καθήκοντα γραμματέα.
Εάν δεν κριθεί σκόπιμη η παρουσία γραμματέα, τα
πρακτικά συντάσσονται με υπόδειξη του Προέδρου και
υπογράφονται από αυτόν και τα τακτικά μέλη που έχουν
παραστεί. Η Αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι η τήρηση
των πρακτικών για ορισμένη υπόθεση ή για όλες τις
υποθέσεις γίνεται με άλλο γνωστό τρόπο (μαγνητο−
φώνηση, στενογραφία κ.λπ.), οπότε καθορίζει και τον
τρόπο της αποδόσεως τους σε κείμενο.».
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 της απόφασης της
ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1642/2003), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες, καταχωρούνται
σε ειδικό βιβλίο και ανακοινώνονται δημόσια, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν τη δημοσιότητα κατά
τα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 6 παρ.3 της
παρούσης, όπως ισχύει. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδρι−
άσεις πρακτικά καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων
που διεκπεραιώθηκαν από την Αρχή είναι προσιτά στους
άμεσα ενδιαφερόμενους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι
που αποκλείουν τη δημοσιότητα κατά τα αναφερόμενα
στη διάταξη του άρθρου 6 παρ.3 της παρούσης, όπως
ισχύει μετά την αντικατάστασή της.».
4. Μετά το άρθρο 7 της απόφασης της ΑΔΑΕ
44/31.10.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1642/2003), όπως ισχύει, προστί−
θεται άρθρο 8 ως ακολούθως:
«Άρθρο 8−Μεταβατική Διάταξη (Ακυρωθείσες Διαδι−
κασίες).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αν πριν τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού πράξη
της Αρχής ακυρώθηκε με απόφαση δικαστηρίου για το
λόγο ότι η πράξη δεν ελήφθη σε δημόσια συνεδρίαση,
η Αρχή επαναλαμβάνει τη διαδικασία σε δημόσια συνε−
δρίαση, σύμφωνα με τα όσα κρίθηκαν με την ακυρωτική
απόφαση. Η Αρχή σε συνεδρίαση της πριν από την έναρ−
ξη της διαδικασίας αυτής αποφασίζει αιτιολογημένα αν
συντρέχουν οι αναφερόμενοι στη διάταξη του άρθρου 6
παρ. 3 λόγοι, οι οποίοι αποκλείουν τη δημόσια συνεδρίαση.
Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι από τους ανα−
φερόμενους στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3, οι οποίοι
αποκλείουν τη δημόσια συνεδρίαση, η Αρχή ανακοινώνει
την απόφαση της στους ενδιαφερόμενους και η διαδικα−
σία ακρόασης διενεργείται σε μυστικές συνεδριάσεις. Στην
περίπτωση που δεν συντρέχουν λόγοι από τους αναφερό−

μενους στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3, οι οποίοι απο−
κλείουν τη δημόσια συνεδρίαση, η διαδικασία ακρόασης
διενεργείται σε δημόσιες συνεδριάσεις, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 3 της
παρούσης, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της».
5. Το άρθρο 8 της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003,
όπως ισχύει, αναριθμείται σε άρθρο 9.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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