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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249
(1)
Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στους Τομείς του Ενι−
αίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Πε−
ριεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιε−
ρώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄
126), όπως ισχύει.

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.1735/1987 (Α΄
195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες
διατάξεις».
γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλε−
κτρονυχή διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
2. Tην υπ’ αριθ. 23564/25−11−2011 (Β΄ 2741) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
3. Tην αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (Β΄ 1659) απόφα−
ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης «Καθιέ−
ρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλή−
λων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Tο αριθ. Φ80000/25900/5049/28.11.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα
αριθ. 144489/25.10.2011 και 5968/20.1.2012 έγγραφα του Ενι−
αίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) με
τα οποία ζητείται εξαίρεση των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. από
τις ρυθμίσεις της αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659)
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έκδοση υπουργικής
απόφασης για την καθιέρωση ειδικού ωραρίου εισόδου
κοινού, προκειμένου οι Υπηρεσίες του Ταμείου να αντα−
ποκριθούν στον όγκο εργασίας με στόχο τη μείωση του
χρόνου διεκπεραίωσης και εκκαθάρισης των υποθέσεων
(όπως έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, χορήγηση
βοηθημάτων, πληρωμή δαπανών ιατροφαρμακευτικών
εξετάσεων σε νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα,
φαρμακεία κλπ).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου κοινού στους Το−
μείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
(Ε.Τ.Α.Α.), ως εξής:
1. Τομείς Μηχανικών:
Α) Κλάδος Υγείας: Από 08.00 έως 13.00
Β) Κλάδος Σύνταξης: Από 11.00 έως 13.00
Γ) Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30
2. Τομείς Υγειονομικών: Από 08.00 έως 13.00 Πρωτό−
κολλο: Από 07.30 έως 15.30
3. Τομέας Ασφάλισης Νομικών: Από 08.00 έως 14.00
Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30
4. Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων: Από 08.00
έως 13.30 Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30
5. Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(ΤΠΕΔΕ): Από 08.00 έως 13.30
Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30
6. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ) και Δι−
καστικών Επιμελητών:
Α) Από 08.00 έως 14.00
Β) Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30
7. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά:
Α) Κλάδος Υγείας: Από 08.30 έως 13.00
Β) Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30
Γ) Ταμείο: 08.30 έως 13.00
8. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης:
Από 07.30 έως 14.00
Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30
9. Τομείς Υγείας − Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών:
Από 08.00 έως 13.30
Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30
2. Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απασχο−
λείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύ−
ουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

F
Αριθ. 9419/ΔΕΚΟ465
(2)
Τροποποίηση απόφασης περί σύστασης, συγκρότησης
και ορισμού μελών Επιτροπής για την αξιολόγηση
υποψηφίων, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο
Εσωτερικών Ελεγκτών για τις μη εισηγμένες στο Χρη−
ματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
– του άρθρου 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Δι−
αδικασίας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) εφαρμοζόμενου αναλογικά,
– των άρθρων 4 και 11 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄)
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.),
– των άρθρων 7 και 9 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπο−
γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄),
– των άρθρων 41, 50, 54 και 90 της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδι−

κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄),
– το άρθρο 87 του Ν. 3528/2007 «Κώδικας Δημοσίων Πο−
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
(ΦΕΚ 26/Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο πρώ−
το του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄),
– των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη−
τικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄),
– του άρθρου 128 του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄),
– του άρθρου 12 του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄),
– των άρθρων 1, 4, 11 και 12 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 221/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της
παραγράφου 16 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ
180/Α΄),
– του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄).
2. Την παρ. 4 του άρθρου 3 του διατακτικού της υπ.
αριθ. 1001939ΕΞ/29.1.2010 (ΦΕΚ 77/Β΄) Υπουργική Απόφαση,
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης
υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Την υπ’ αριθ. 43132/ΕΓΔΕΚΟ1011/20.9.2010 (ΦΕΚ 311/
Υ.Ο.Δ.Δ.) Υπουργική Απόφαση «Σύσταση, συγκρότηση και
ορισμός μελών Επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφί−
ων, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Εσωτερι−
κών ελεγκτών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις», όπως έχει τροποποιηθεί
με την με αρ. πρωτ. 34356/ΔΕΚΟ603/3.8.2011 (ΦΕΚ 259/
Υ.Ο.Δ.Δ.) Υπουργική Απόφαση.
4. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης περί σύ−
στασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής
που ορίστηκε με την ανωτέρω απόφαση και ορισμού νέου
Προέδρου αυτής, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε το διατακτικό της υπ’ αριθ. 43132/ΕΓΔΕ−
ΚΟ1011/20.9.2010 (ΦΕΚ 311/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης περί σύστα−
σης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπής για την
αξιολόγηση υποψηφίων, προκειμένου να ενταχθούν στο
Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών για τις μη εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις όπως έχει
τροποποιηθεί με την με αρ. πρωτ. 34356/ΔΕΚΟ603/3.8.2011
(ΦΕΚ 259/Υ.Ο.Δ.Δ.) Υπουργική Απόφαση, ως εξής:
α) αντικαθιστούμε την Ειρήνη Παρασκευά του Δημη−
τρίου, με Α.Δ.Τ. Τ530287, με τον Αλέξανδρο Κατσιμήχα
του Ελευθερίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ603590, Προϊστάμενο Τμή−
ματος στη Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο του Υπουργείου Οικονομικών
και τον ορίζουμε τακτικό μέλος και Πρόεδρο της εν λόγω
επιτροπής.
β) Η γραμματειακή υποστήριξη ανατίθεται στην Όλγα
Τσάμη του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Ρ127227, υπάλληλο της Δ/
νσης Δ.Ε.Κ.Ο. του Υπουργείου Οικονομικών και στη Μαρία
Αλαμπάση του Αριστείδη, με Α.Δ.Τ. Ρ636797.
2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθ.
43132/ΕΓΔΕΚΟ1011/20.9.2010 (ΦΕΚ 311/Υ.Ο.Δ.Δ.) Υπουργική
Απόφαση.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ
F
Αριθ. οικ. Δ14/103834
(3)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός Μελών Επιτροπής για
την Αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυ−
ροδέματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245/Α΄/1977).
2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/2005) Κωδικοποίηση νο−
μοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα».
3. Το αρθ. 21 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α/28−2−84) «Δημόσια
΄Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 69/88 (ΦΕΚ 28/Α/16−2−88) για τον «Οργανισμό
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.», όπως συμπλη−
ρώθηκε με το Π.Δ. 340/4−10−90 (ΦΕΚ Α΄ 305) «Σύσταση
− Γενικών Δ/νσεων κλπ».
5. Το Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ 245/Α/24−11−95) «Σύσταση Γενικής
Δ/νσης Ποιότητας Δημ. Έργων».
6. Το Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ 92/Α/11−5−99) «Τροποποίηση και
Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 «Σύσταση Γενι−
κής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Εργων του ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ».
7. Την υπ’ αριθ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−09)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων».
8. Το Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α/5−11−09) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
9. Την υπ’ αριθ. 8172/6−12−11 απόφαση (ΦΕΚ 2795/Β/
9−12−2011) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη».
10. Το άρθρο 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 245/Α/27−10−2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις − ενιαίο μισθολόγιο κ.λπ.».
11. Την απόφαση Δ14/19164/28−3−97 (ΦΕΚ 315/Β/17−4−97)
«Έγκριση Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος».
12. Την απόφαση Δ14/50504 (ΦΕΚ 537/Β/1−5−02) «Προσαρ−
μογή Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ−97),
προς τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ
197−1 «Τσιμέντο − Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα».
13. Τα έγγραφα με αριθ. 21381/25−10−11 του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE), 02−4249/ΧΖ/αα/2011−10−18
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 3407/
1−11−11 του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου
Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ), 120/31−10−11 της Ενωσης Τσιμε−
ντοβιομηχανιών Ελλάδος, 4439/9−11−11 (Ορθή επανάληψη
του 4428/26−10−11) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
Ελλάδος, 15678/31−10−11 του Πανελληνίου Συλλόγου Χη−
μικών Μηχανικών, ΔΕ/ΟΙΚ/1/217 της HellasLab − Ελληνική
΄Ενωση Εργαστηρίων και 1410/9−11−11 της HellasCert, με
τα οποία οι φορείς όρισαν τους εκπροσώπους τους για
την Eπιτροπή του Θέματος, αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων
Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του
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Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Επιτρο−
πή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος «Αναθεώρη−
ση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος».
2. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή (αναφερόμενη
στο εξής ως Επιτροπή Αναθεώρησης) και ορίζονται Μέλη
αυτής οι κατωτέρω:
α) Βανιώτου Μαρία του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΕ 529208),
Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γενική Διευθύντρια Ποιότητας
Δημοσίων Έργων, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
β) Θεοδώρου Δημήτριος του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΗ 528124),
Χημικός Μηχανικός, Τμηματάρχης στο Τμήμα Τεχνικών
Υλικών και Στοιχείων του ΚΕΔΕ.
γ) Πλέσσα Ιωάννα του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΚ 120620), Μεταλ−
λειολόγος Μηχανικός, Τμηματάρχης στο Τμήμα Ελέγχων
Συστημάτων Ποιότητας Έργων, Μέτρων Ασφάλειας Υγεί−
ας και Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Ελέγχου και Εφαρμο−
γής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων Έργων.
δ) Πλουμπίδου Αικατερίνη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΙ
667742), Χημικός Μηχανικός, στο Τμήμα Τεχνικών Υλικών
και Στοιχείων του ΚΕΔΕ.
ε) Ζυγούρης Νικόλαος του Σταύρου (ΑΔΤ Σ204086),
Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμε−
λητηρίου Ελλάδας (TEE), με αναπληρωτή την Μπεάζη−
Κατσιώτη Μαργαρίτα, Χημικό Μηχανικό του Νικολάου
(ΑΔΤ Μ 017294).
στ) Μπαμόπουλος Γεώργιος του Κων/νου (ΑΔΤ AB
346157), Δρ Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Ελλη−
νικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
ζ) Σκαρλάτος Ευάγγελος του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΖ
905675), Αρχιτέκτονας Μηχανικός, εκπρόσωπος Συνδέ−
σμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος
(ΣΕΒΕΣ).
η) Ζέρης Χρήστος του Αθανασίου (ΑΔΤ AB 606709), Δρ
Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Τσιμε−
ντοβιομηχανιών Ελλάδος.
θ) Σακελλαρίου Αντώνιος του Γεωργίου (ΑΔΤ Π 557631),
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Συλλόγου
Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, με αναπληρωτή τον
Παναγιωτίδη Θεολόγο του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΙ 593992),
Πολιτικό Μηχανικό.
ι) Μπεάζη − Κατσιώτη Μαργαρίτα του Νικολάου (ΑΔΤ Μ
017294), Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Πανελλη−
νίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, με αναπληρωτή τον
Μαρίνο Ιωάννη του Αποστόλου (ΑΔΤ ΑΕ 565817) Χημικό
Μηχανικό.
ια) Λεπτοκαρίδης Χρήστος του Βασιλείου (ΑΔΤ Π
270111), Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της HellasLab−
Ελληνική ΄Ενωση Εργαστηρίων.
ιβ) Κατσούρα Αρετή του Δημητρίου (ΑΔΤ Λ 735318),
Μεταλλειολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος της HellasCert,
με αναπληρωτή τον Πελτέκη Σάββα του Κωνσταντίνου
(ΑΔΤ Χ 080239), Ναυπηγό−Μηχανολόγο Μηχανικό.
ιγ) Βουδικλάρης Θεόδωρος του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ
654048) Πολιτικός Μηχανικός τ. Πρόεδρος ΙΟΚ.
ιδ) Γεωργίου Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΕ
614253) Πολιτικός Μηχανικός.
ιε) Κουφόπουλος Παναγιώτης του Κων/νου (ΑΔΤ Α
157299) Πολιτικός Μηχανικός
ιστ) Μαρσέλλος Νικόλαος του Θεράποντος (ΑΔΤ Φ
070083) Πολιτικός Μηχανικός MSc.
3. Έργο της Επιτροπής Αναθεώρησης είναι η σύνταξη
του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, η υπο−
βολή του κειμένου σε δημόσια κρίση, η επεξεργασία των
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σχολίων και των παρατηρήσεων που θα υποβληθούν και
η σύνταξη του τελικού κειμένου του Κανονισμού.
4. Για τον συντονισμό των εργασιών, την συγκέντρωση
του υλικού, τη συγγραφή του τελικού κειμένου καθώς
και τη γραμματειακή υποστήριξη προτείνεται η σύσταση
Συντακτικής Επιτροπής αποτελούμενης από δύο μέλη της
Επιτροπής Αναθεώρησης τις Πλέσσα Ιωάννα και Πλου−
μπίδου Αικατερίνη.
5. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στο ΚΕΔΕ εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας, με διάρκεια κάθε συνεδρί−
ασης τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.
6. Το έργο της Επιτροπής Αναθεώρησης προβλέπεται
να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από τη δημοσίευση της
απόφασης στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Η Επιτροπή Αναθεώρησης προβλέπεται να συνεδρι−
άζει 2 φορές το μήνα, ενώ η Συντακτική θα συνεδριάζει
τακτικότερα (μία φορά επιπλέον για κάθε μία συνεδρίαση
της Επιτροπής Αναθεώρησης).
8. Η αμοιβή των Μελών της Επιτροπής, ανάλογα με τη
συμμετοχή τους ή μη, θα καθοριστεί με άλλη απόφαση
μετά από πρόταση του Προέδρου της και όπως ορίζουν
οι Διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

F
(4)
Μεταφορά θέσης από το Δήμο Κέρκυρας Ν. Κέρκυρας,
όπου υπηρετούσε, στο Δήμο Καστοριάς.
Με την υπ’ αριθ. 439/41765/30−12−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Καστοριάς Ν. Καστοριάς, που εκδόθηκε, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007,
του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της με αριθ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ−48/49/οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, την υπ’ αριθ. 9/6−9−2010 θετική γνωμο−
δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ
Ν. Κέρκυρας, το πρακτικό 5/2011 του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καστοριάς, το οποίο περι−
λαμβάνει την υπ’ αριθ. 13/2011 θετική γνωμοδότηση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καστοριάς,
και την υπ’ αριθ. 27790/2−5−2011 απόφαση του Αντιδη−
μάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας Ν.
Κέρκυρας, περί παροχής σύμφωνης γνώμης για τη μετά−
ταξη της υπαλλήλου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3808/31−1−2011
απόφασης του Δημάρχου Κέρκυρας, περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρε−
σιών του Δήμου Κέρκυρας, μετατάσσεται η υπάλληλος
Μαυρομιχάλη Μαρία του Στέργιου, κλάδου ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας, με βαθμό ΣΤ’, από το Δήμο Κέρκυρας Ν.
Κέρκυρας, όπου υπηρετούσε, στο Δήμο Καστοριάς Ν.
Καστοριάς, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της, για
σοβαρούς προσωπικούς λόγους.
(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυ−
τικής Μακεδονίας: 2415/186/2012).
(Αριθ. βεβ. πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Δήμου Καστοριάς: 562/9−1−2012).
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

Μεταφορά θέσης στο Δήμο Γόρτυνας.
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Με την αριθ. 1683/05−12−2011 απόφαση του Δημάρχου
Γόρτυνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 77, 79 και 217 του Ν. 3584/2007 και ύστερα
από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ηρακλείου, όπως εκφράζε−
ται στο αριθ. 8/19−10−2011 πρακτικό του, μετατάσσεται ο
υπάλληλος του Δήμου Γόρτυνας Μιχαήλ Τσούπρος του
Εμμανουήλ κλάδου ΥΕ 16 (εργάτης καθαριότητας) στον
κλάδο ΔΕ 29 οδηγού αυτοκινήτου απορριμματοφόρου,
με μεταφορά θέσης, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋ−
ποθέσεις.
(Αριθ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης του Δήμου Γόρτυνας
28877/02−12−2011).
(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
16128/2011/8−02−2012).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ
F
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Γόρτυνας.
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Με την υπ’ αριθ. 1682/05−12−2011 απόφαση του Δημάρχου
Γόρτυνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ηρακλείου, όπως εκφράζεται
στο αριθ. 8/19−10−2011 πρακτικό του, μετατάσσεται ο
υπάλληλος του Δήμου Γόρτυνας Γεώργιος Χουστουλά−
κης του Στυλιανού κλάδου ΔΕ 29 (Οδηγός Αυτοκίνητων)
στον κλάδο ΤΕ 4 Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού,
με μεταφορά θέσης, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋ−
ποθέσεις.
(Αριθ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης του Δήμου Γόρτυνας
28821/2−12−2011).
(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 16130/
2011/8−2−2012).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ
F
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αγρινίου.
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Με την υπ’ αριθ. 2134/12−01−2012 απόφαση του Δημάρχου
Αγρινίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/07, του άρθρου 35 παρ. 5
του Ν.4024/2011, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.
25958/15−12−2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤ. & ΗΔ. και
τις υπ’ αριθ. 7 θέμα 15−11−2011 και 80/30−12−2011 γνωμοδο−
τήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
Α΄ Ν. Αττικής και Ν. Αιτωλοακαρνανίας, αντίστοιχα και
μετά την υπ’ αριθ. 340/25−10−2011 απόφαση του Δημάρχου
Μαραθώνος, μετατάσσεται ο υπάλληλος Μωραϊτης Νικό−
λαος του Χρήστου, κατηγορίας − κλάδου ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ, με βαθμό Δ΄, από το Δήμο Μαραθώνος όπου υπη−
ρετούσε στο Δήμο Αγρινίου, με ταυτόχρονη μεταφορά
της θέσης του επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(Αριθ. βεβ. Οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αγρινίου: 2458/13−
1−2012).
(Αριθ. αποφ. Δ/νσης Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου: 6570/1228/30−1−2012).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F
Σύσταση προσωποπαγούς θέσεως
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
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Με την αριθ. 6215/2433/6−2−2012 τροποποιητική απόφαση
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 70 και 73 του Ν. 3528/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι−
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», του Ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», του
Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννή−
σου» και του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»,
μετατάσσεται ο υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννή−
σου Κατσικαντάμης Νικόλαος του Αλεξάνδρου σε συνι−
στώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Β΄ και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ,
από τον κλάδο ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων με βαθμό Γ΄
και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, επειδή έχει τα απαιτούμενα
από το νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1986/9−2−2012).
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
Αριθ. αποφ. 10
(9)
Κανονισμός περί συστάσεως και λειτουργίας Εκκλησια−
στικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτ−
νης και Σητείας υπό την επωνυμία «Κέντρο Πολιτιστι−
κής και Κοινωνικής Μέριμνας».

Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4149/1961 «Περί
Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησί−
ας» και το άρθρο 59 παρ. 2 και 29 παρ. 2 του Ν. 590/1977
«Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλά−
δος».
β) Τις υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας της
απορρέουσας εκ των Ευαγγελικών Επιταγών, των Ιερών
Κανόνων και των Νόμων του Κράτους προς το Χριστε−
πώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα.
γ) Τας υφισταμένας πνευματικάς, κοινωνικάς και μορ−
φωτικάς ανάγκας του πληρώματος της Ιεράς Μητροπό−
λεως Ιεραπύτνης και Σητείας.
δ) Την υπ’ αριθ. 1/28.2.2012 απόφαση του Μητροπολι−
τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης
και Σητείας.
ε) Την υπ’ αριθ. 9/16.2.2012 απόφαση και την υπ’ αριθ.
221/28−2−2012 πρότασιν του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτ−
νης και Σητείας Ευγενίου, αποφασίζει ομοφώνως:
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Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Ιεραπύτνης και Ση−
τείας Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, υπό την επωνυμία: «Κέ−
ντρο Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας», το οποίο
αποτελεί εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως,
θα εδρεύη εις την πόλιν της Ιεράπετρας ώς αυτοτελές
και ανεξάρτητον Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου
«Ν.Π.Ι.Δ.», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, διά τας πνευ−
ματικάς, κοινωνικάς και μορφωτικάς ανάγκας του πληρώ−
ματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας.
Η οργάνωσις, διοίκησις, διαχείρησις και λειτουργία του
Ιδρύματος τούτου θα διέπεται από τάς διατάξεις του
επομένου Κανονισμού:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
Άρθρο 1ο
Σύσταση − Έπωνυμία − Έδρα − Σφραγίδα − Νομική Μορφή
Συνιστάται στην Περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως
Ιεραπύτνης και Σητείας Εκκλησιαστικό «Ιδρυμα, το όποιο
θα λειτουργεί ως αυτοτελές και ανεξάρτητο Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Ν.Π.Ι.Δ.», μη κερδοσκοπικού
Xαρακτήρα.
Το Εκκλησιαστικό ΄Ιδρυμα θα φέρει την επωνυμία «Κέ−
ντρο Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας Ιεράπετρας»
και θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονι−
σμού και των κειμένων Νόμων.
Το ΄Ιδρυμα, το όποιο στο εξής θα αναφέρεται εν συ−
ντομία ως «Κέντρο Πολιτιστικής − Κοινωνικής Μέριμνας»
ή «Κ.Π.Κ.Μ.», θα έχει έδρα την πόλη της Ιεράπετρας του
ομώνυμου Δήμου του Νομού Λασιθίου Κρήτης και θα στε−
γάζεται στο κτήριο, Ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως,
το όποιο βρίσκεται επί της οδού Φιλόθεου Α΄ 8.
Το ΄Ιδρυμα θα έχει κυκλική σφραγίδα, με δύο επάλλη−
λους κύκλους, η οποία στο κέντρο θα φέρει χριστιανικό
μονόγραμμα − παράσταση ή σύμβολο του Κέντρου κ.λπ.,
στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις «Κέντρο Πολιτιστικής
και Κοινωνικής Μέριμνας» και στον εσωτερικό «Ιερά Μη−
τρόπολις Ιεραπύτνης και Σητείας».
Άρθρο 2ο
Σκοποί
Σκοποί τού Κ.Π.Κ.Μ.Ι. είναι:
α) Η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση του πολιτισμού
− γραμμάτων, μουσικής, χορού, θεάτρου, ζωγραφικής, σχε−
δίου, αγιογραφίας, ξυλογλυπτικής, ψηφιδωτού, κεραμικής,
κινηματογράφου και των τεχνών γενικότερα, με κάθε
καλό μέσο επικοινωνίας και με την άσκηση σύγχρονης
μορφωτικής κοινωνικής ενημέρωσης (ομιλίες, συνέδρια,
σεμινάρια, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, συστήματα
πολυμέσων, ηλεκτρονικούς δίσκους, φωτογραφικά μέσα,
βιβλία, έντυπα, εκδόσεις κ.λπ.).
β) Η πραγματοποίηση συνάξεων νέων, η ψυχική καλ−
λιέργεια, επιμόρφωση και εν γένει συμπαράσταση προς
μαθητές, σπουδαστές και κατηγορίες ειδικών παιδιών, με
κάθε ενδεδειγμένο μέσο (συντροφιές διαλόγου, εικαστι−
κές δραστηριότητες, δημιουργική ψυχαγωγία, αθλητικές
ομάδες, όμιλοι μουσικής καί θεάτρου, μάθηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, εξορμήσεις, κατασκηνώσεις, βιβλιο−
θήκη, αναγνωστήριο κ.λπ.).
γ) Η καταγραφή, αντιμετώπιση συγχρόνων κοινωνικών
προβλημάτων, όπως αυτά προκύπτουν από νέα κοινωνικά
δεδομένα π.χ. ανεργία, ενδεείς, μετακίνηση πληθυσμών,
μετανάστευση, απομονωτισμός, αλκοολισμός, εθισμοί
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διαφόρων ουσιών κ.λπ., με διακριτικό τρόπο συμπαράστα−
σης (ενημέρωση, οργάνωση κοινωνικής φιλανθρωπίας,
συσσιτίων, προσέγγιση διαφόρων ευπαθών κοινωνικών
ομάδων κ.λπ.).
δ) Η μελέτη για τη στήριξη της οικογένειας στο σύγ−
χρονο κοινωνικό περιβάλλον, με κάθε πρόσφορο μέσο
(οργάνωση διαλέξεων, σχολή γονέων, σύσταση συμβου−
λευτικού γραφείου για την αντιμετώπιση οικογενειακών
προβλημάτων π.χ. οικογενειακή βία, ψυχολογικά προ−
βλήματα κ.λπ.).
ε) Η σπουδή της περιβαλλοντικής εκτροπής και η ευ−
αισθητοποίηση των ανθρώπων, με την παροχή επιστη−
μονικής διαπολιτισμικής γνώσης για την προστασία του
περιβάλλοντος, με μεθόδους εμπέδωσης περιβαλλοντι−
κής συνείδησης.
στ) Η στροφή προς τη φύση με την καλλιέργεια − κατα−
γραφή αυτοφυών βοτάνων, φαρμακευτικών, αρωματικών
και άλλων δένδρων ή φυτών της τοπικότητας και ιδιαίτε−
ρης ποιότητας ποικιλιών των περιοχών της Ιεράπετρας
και της Σητείας, σε επισκέψιμες εκκλησιαστικές, μονα−
στηριακές εκτάσεις με βάση την πολιτιστική παράδοση
της Κρήτης και ανάδειξη της φυσικής ιστορίας της κρη−
τικής χλωρίδας, πανίδας και διατροφικής παράδοσης της
Κρήτης, νηστειών, ηδύποτων, ηθών και εθίμων με ειδικά
σεμινάρια ή με τυχόν και μόνο κατά νόμο για τα νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δυνατότητα
τυποποίησης − επεξεργασιας των εν λόγω φυτών, υπέρ
των σκοπών του Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής
Μέριμνας ή με φύτευση φυτών ή δένδρων σε ακαλλι−
έργητες μοναστηριακές και ενοριακές εκτάσεις και την
παραγωγή εκχυλισμάτων φυτών κ.λπ.
ζ) Η καταγραφή, διαφύλαξη, συντήρηση έργων τέχνης
της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, όλων
των Ναών και Μονών της Ι. Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και
Σητείας, η καταγραφή των παλαιοχριστιανικών, βυζα−
ντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της και η σύσταση
ειδικού εκθετηρίου, ιστορικού αρχείου καθώς και η λει−
τουργία κεντρικού και περιφερειακών κόμβων θρησκευτι−
κού τουρισμού πάνω στα μονοπάτια της πίστης, με κάθε
σύγχρονο μέσο υλοποίησης.
η) Η ενίσχυση των στόχων του εν γένει έργου της Ιεράς
Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, στο πλαίσιο των
παρακαταθηκών, δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων της
και η παροχή επιμόρφωσης στις διάφορες τάξεις του
δυναμικού της.
θ) Οι σκοποί του Κ.Π.Κ.Μ. έχουν υπερτοπικό χαρακτή−
ρα, λειτουργία, και διενεργούνται με βάση την έδρα του
Κ.Π.Κ.Μ. ως τοπικού κέντρου, άλλα επεκτείνονται στα
όρια της δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ίερα−
πύτνης και Σητείας, δηλαδή το ανατολικότερο τμήμα
της Περιφερειακής Ενότητος Λασιθίου, συμπεριλαμβα−
νομένων των πρώην Επαρχιών Ιεράπετρας και Σητείας,
με αποδέκτες τις τοπικές κοινωνίες, σε συνεργασία με
τις Ενορίες και άλλους τοπικούς φορείς, εκπαιδευτικούς,
μορφωτικούς, ακαδημαϊκούς, εντός και εκτός της περι−
οχής της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και με ευρύτερες
ομάδες του πληθυσμού.
΄Αρθρο 3ο
Τμήματα του Κέντρου Πολιτιστικής
και Κοινωνικής Μέριμνας
1. Εκδηλώσεων, συνεδρίων και ομιλιών.
2. Μελέτης, αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων.
3. Συσσιτίων ευπαθών κοινωνικών ομάδων και Κοινω−
νικής αλληλεγγύης.

4. Νεανικών συνάξεων και ψυχαγωγίας νέων.
5. Κατασκήνωσης νέων.
6. Συμπαράστασης μαθητών, σπουδαστών.
7. Σχολής Γονέων και Στήριξης οικογένειας.
8. Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και οικολογίας.
9. Καλλιέργειας φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
Κρήτης και βιολογικής γεωργίας.
10. Μάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
11. Πολυμέσων και ίντερνετ.
12. Βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου.
13. Σχολής Βυζαντινής μουσικής.
14. Μάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
15. Σεμιναριακής επιμόρφωσης ευρωπαϊκής μουσικής.
16. Ζωγραφικής και σχεδίου.
17. Σχολής αγιογραφίας.
18. Σχολής ξυλογλυπτικής.
19. Σχολής συντηρήσεως εικόνων, τέμπλων και εκκλη−
σιαστικών κειμηλίων.
20. Επιμόρφωσης στελεχών Εκκλησίας.
21. Βιβλιοπωλείου και Εκδόσεων.
22. Καταγραφής − διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πο−
λιτιστικής − λαϊκής κληρονομιάς.
23. Εκθετηρίου.
24. Εκκλησιαστικού Μουσείου καί εκθέσεως κειμηλίων
καί ειδών εκκλησιαστικής τέχνης.
25. Ραδιοφωνικού προγράμματος.
26. Θρησκευτικού τουρισμού.
27. Γραφείων Κέντρου Πολιτιστικής καί Κοινωνικής
Μέριμνας.
28. Φιλοξενίας.
Μπορεί να συσταθεί και να ενεργοποιηθεί κάθε άλλο
τμήμα του Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέρι−
μνας, το όποιο θα κρινόταν χρήσιμο και αναγκαίο, με
απόφαση του Δ.Σ. Όλα τα τμήματα ενεργοποιούνται με
απόφαση του Δ.Σ. και μπορούν να έχουν εσωτερικούς
κανονισμούς λειτουργίας, εγκεκριμένους από αυτό.
Κάθε τμήμα έχει Εντεταλμένο και Διοικούσα Επιτροπή,
οι οποίοι ορίζονται από το Δ.Σ. Ο Εντεταλμένος μαζί
με την Διοικούσα Επιτροπή έχουν την ευθύνη της ορ−
γάνωσης, εύρυθμης λειτουργίας κάθε τμήματος, με τον
εν γένει προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του και
εισηγούνται γιά όλα τα θέματα του στο Δ.Σ. Δεν μπορούν
να υλοποιήσουν προτάσεις τους, ούτε να προβούν σε
καμιά δραστηριότητα, αν δεν έχει την έγκριση του Δ.Σ.
και ευρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Διευθυντή
του Κ.Π.Κ.Μ. και υπό τον συντονισμό του.
Άρθρο 4ο
Διοίκηση, Διοικητικό Συμβούλιο, αρμοδιότητές του
Το Κ.Π.Κ.Μ. διοικείται από 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.).
Μέλη του είναι: Ο εκάστοτε Μητροπολίτης Ιεραπύτνης
και Σητείας, ως Πρόεδρος του Ιδρύματος, ο όποιος μπο−
ρεί να ορίσει αναπληρωτή του και να εκπροσωπείται από
αυτόν και από άλλα τέσσερα μέλη τα οποία επιλέγονται
και ορίζονται με πράξη του Μητροπολίτη, μαζί με ίσο
αριθμό αναπληρωτών.
Μετά την αποστολή του διορισμού των μελών του Δ.Σ.,
εντός 20 ημερών, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου,
συνέρχεται το Δ.Σ. και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας
τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα − Ταμία.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου, είναι
τριετής και το αξίωμα τους είναι τιμητικό και άμισθο.
Ο Πρόεδρος δύναται όταν υπάρχει λόγος να αντικατα−
στήσει μέλος του Δ.Σ. και πριν από τη λήξη της θητείας
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του, ή όταν κάποιο μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα επί
τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς και εκτάκτως, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου και βρίσκεται σε απαρτία, πα−
ρισταμένου του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και
δύο τουλάχιστον μελών του. Oι αποφάσεις λαμβάνονται
κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα
οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Στις
συνεδριάσεις παρίσταται ο Διευθυντής του Κ.Π.Κ.Μ.
Το Δ.Σ. διοικεί το Κ.Π.Κ.Μ., αποφασίζει για κάθε θέμα
που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία, διαχείρισή του,
καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκ−
πλήρωση των δραστηριοτήτων του και μεριμνά για την
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και των
τμημάτων του.
Εγκρίνει ή απορρίπτει κατά την κρίση του, την αίτηση
άλλων φορέων για την παραχώρηση χρήσης των χώρων
του κτιρίου στέγασης του Κ.Π.Κ.Μ. ή ανακαλεί την εν
λόγω παραχώρηση, με απόφασή του.
Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό
του Κ.Π.Κ.Μ. τους οποίους υποβάλλει στο Μητροπολιτικό
Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητεί−
ας για έγκριση και στη συνέχεια δημοσιεύει τον απολογι−
σμό και ισολογισμό στα τοπικά μέσα γενικής ενημέρωσης
και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως.
Καθορίζει τις αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία
του Κ.Π.Κ.Μ. εθελοντικές θέσεις προσφοράς, αποφασίζει
για την πρόσληψη και απόλυση τυχόν έμμισθου προσω−
πικού, για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις αποδοχές,
καθώς και για συναφή ζητήματα, σύμφωνα πάντα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Προβαίνει στη δημιουργία επί μέρους υπηρεσιών εξαρ−
τημένων από το Κ.Π.Κ.Μ. και ρυθμίζει τις σχέσεις τους με
τα λειτουργούντα τμήματα.
Άρθρο 5ο
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Κ.Π.Κ.Μ. σε όλες
τις έννομες σχέσεις του, στις σχέσεις προς τρίτους και
έναντι κάθε αρχής. Συγκαλεί το Δ.Σ. τακτικά ανά 3/μηνο
και έκτακτα, οπότε παρίσταται ανάγκη. Καταρτίζει, βο−
ηθούμενος από το Γραμματέα και το Διευθυντή του
Κ.Π.Κ.Μ., την ημερήσια διάταξη με τα προς συζήτηση
θέματα στο Δ.Σ. Κατευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ. και
του Διευθυντή του Κ.Π.Κ.Μ., υπογράφει κάθε έγγραφο,
παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και
εντέλλεται την πληρωμή οιασδήποτε δαπάνης.
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο από
αυτόν ορισμένος αναπληρωτής του, σε όλη την έκταση
των καθηκόντων του Προέδρου και υπογράφει με την
ένδειξη αντί αυτού.
Άρθρο 6ο
Διευθυντής
Συνιστάται θέση Διευθυντή του Κ.Π.Κ.Μ. και καλύπτεται
με πρόταση του Προέδρου, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
Η θέση αυτή μπορεί να είναι τιμητική, με εθελοντική
προσφορά υπηρεσίας ή με έμμισθη ή με απόσπαση από
άλλη υπηρεσία.
Ο Διευθυντής έχει τη μέριμνα για την εκτέλεση των
αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν στην οργάνωση και
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λειτουργία του Κ.Π.Κ.Μ. και την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος κανονισμού. Εποπτεύει τις Διοικούσες Επι−
τροπές των τμημάτων του Κ.Π.Κ.Μ., συνεργάζεται μαζί
τους, ελέγχει την καλή λειτουργία των τμημάτων, επιμε−
λείται για τις προμήθειες του Κ.Π.Κ.Μ., εισηγείται στο Δ.Σ.
για την οργάνωση των τμημάτων σεμιναρίων, συνεδρίων,
επιμορφώσεων, ημερίδων και λοιπών δραστηριοτήτων
των τμημάτων του Κ.Π.Κ.Μ. και για ότι άλλο του ανατεθεί
από το Δ.Σ.
Άρθρο 7ο
Καθήκοντα Γραμματέα − Ταμία
Ο Γραμματέας−Ταμίας του Δ.Σ. συνυπογράφει με τον
Πρόεδρο κάθε ένταλμα, τηρεί το βιβλίο πρωτοκόλλου,
επιμελείται της σύνταξης των πρακτικών του Δ.Σ., διεκ−
περαιώνει την αλληλογραφία και φυλάσσει τα έγγραφα,
τα βιβλία και τη σφραγίδα του Κ.Π.Κ.Μ.
Ενεργεί όλες τις εισπράξεις που αφορούν το Κ.Π.Κ.Μ.
εκδίδοντας διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις τις
όποιες υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, ενεργεί κάθε
είδους πληρωμές με βάση νομίμως εκδιδόμενα εντάλ−
ματα, τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του
Κ.Π.Κ.Μ., καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό με την
επωνυμία: «Κέντρο Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέρι−
μνας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας»
τα εισπραττόμενα έσοδα, προβαίνει σε αναλήψεις κα−
ταθέσεων κατόπιν εντολής του Προέδρου ή του νόμιμου
αναπληρωτή του, επιμελείται της κατάρτισης του προϋ−
πολογισμού και απολογισμού, τους οποίους υποβάλλει
στο Δ.Σ.
Το Γραμματέα−Ταμία απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώ−
νει άλλο μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο από τό Πρόεδρο.
Άρθρο 8ο
Προσωπικό
Το προσωπικό του Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής
Μέριμνας διακρίνεται σε εθελοντικό χωρίς αμοιβή και
τυχόν έμμισθο ή με απόσπαση από άλλη υπηρεσία ή με
την ανάθεση έργου στο Κ.Π.Κ.Μ. από τους υπαλλήλους
της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, μετά
από απόφαση του Μητροπολίτου και έγκριση του Μη−
τροπολιτικού Συμβουλίου.
Οι θέσεις του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση
του Δ.Σ.
Προϊστάμενος του προσωπικού είναι ο Διευθυντής του
Κ.Π.Κ.Μ., με εντολή του Δ.Σ., ο όποιος μπορεί να είναι,
κληρικός ή λαϊκός.
Άρθρο 9ο
Τηρούμενα Βιβλία
Το Κ.Π.Κ.Μ. με μέριμνα του Γραμματέα − Ταμία τηρεί
τα αναγκαία βιβλία, θεωρημένα από την Ιερά Μητρόπολη
Ιεραπύτνης και Σητείας, δηλαδή βιβλία: α) Πρωτοκόλλου,
β) Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. γ) Ταμείου και διπλό−
τυπα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών,
δ) Προσωπικού και ε) Υλικού. Κάθε τμήμα του Κ.Π.Κ.Μ.
διατηρεί θεωρημένα από το Δ.Σ. βιβλία για την λειτουργία
του, με απόφαση του Δ.Σ.
΄Αρθρο 10ο
Πόροι και διάθεσή τους
Πόροι του Κ.Π.Κ.Μ. είναι:
1. α) Επιχορηγήσεις της Ι. Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και
Σητείας, του Κοινωφελούς Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπό−
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λεως Ιεραπύτνης και Σητείας «Παναγία η Ακρωτηριανή»,
των Ι. Μονών, Ενοριών και άλλων Νομικών Προσώπων,
β) Τόκοι καταθέσεων του Κ.Π.Κ.Μ., γ) Πρόσοδοι λαχειο−
φόρων αγορών και εράνων νόμιμα διενεργουμένων, δ)
Δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου, κληρονομιές, κληροδο−
τήματα και κληροδοσίες, κινητών και ακίνητων, φυσικών
ή νομικών προσώπων, ε) Εισφορές σε είδος ή χρήματα
στ) Κρατικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, ευεργετήματα
από ευρωπαϊκά προγράμματα, επιχορηγήσεις − συνεργα−
σίες Υπουργείων, Περιφερειών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου ή τυχόν και μόνο ή από τους κείμενους νόμους
προβλεπόμενη για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπι−
κού χαρακτήρα, δυνατότητα αξιοποίησης ακαλλιέργητων
μοναστηριακών ή ενοριακών εκτάσεων, για τους σκοπούς
του Κ.Π.Κ.Μ.
2. Το Κ.Π.Κ.Μ. μπορεί να κηρύξει μεγάλους δωρητές
ή δωρητές ή να απονείμει εύφημους μνείες μετά από
εκτίμηση και απόφαση του Δ.Σ.
3. Οι ανωτέρω πόροι του Κ.Π.Κ.Μ., με αποφάσεις του
Δ.Σ. διατίθενται για: α) Την αντιμετώπιση των δαπανών
συντηρήσεως των εν γένει εγκαταστάσεων, των δαπανών
διοίκησης και λειτουργίας του Κ.Π.Κ.Μ., β) Την προμήθεια
του απαιτουμένου εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών
προς κάλυψη των αναγκών των τμημάτων του Κ.Π.Κ.Μ.,
γ) Την πληρωμή κατά νόμο τυχόν εμμίσθου ή έκτακτου
προσωπικού ή σεμιναριακής επιμόρφωσης και δ) Την κά−
λυψη κάθε άλλης δαπάνης που αποσκοπεί στην επίτευξη
των σκοπών του Κ.Π.Κ.Μ.
Άρθρο 11ο
Τροποποίηση τού Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός τροποποιείται με απόφαση
του Δ.Σ. και μετά από έγκριση του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και
Σητείας.
Άρθρο 12ο
Διάλυση του Ιδρύματος
Το Κ.Π.Κ.Μ. διαλύεται, με πράξη του Μητροπολίτη Ιερα−
πύτνης και Σητείας, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Στην περίπτωση αυτή, όλη η περιουσία του περιέρχε−
ται χωρίς άλλο στην διάθεση της Ιεράς Μητροπόλεως
Ιεραπύτνης και Σητείας.

Άρθρο 13ο
Ισχύς του παρόντος Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 1 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος
† Ο Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
F
Mεταφορά θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος».
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Με την αριθ. 1562/24−1−2012 Κοινή Απόφαση των Δι−
οικητών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονί−
ας και Θράκης και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3599/2007, του άρθρου έβδομου του
Ν. 3755/2009 και των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011
και μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων συλλογι−
κών οργάνων (Αποσπάσματα Πρακτικών της 2ης/12−5−2011
(θέμα 8°) Συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Μελισσιών «Αμαλία Φλέμιγκ» και
της 9ης/23−11−2011 (θέμα 4°) Συνεδρίασης του Α΄ Κοινού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων της 4ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης), καθώς
και τα Αποσπάσματα Πρακτικών της 11ης/14−7−2011 (θέμα
26°) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενι−
κού Νοσοκομείου Μελισσιών «Αμαλία Φλέμιγκ» και της
28ης/23−9−2011 (θέμα Β10) Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«Αγιος Παύλος», μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος
του Γενικού Νοσοκομείου Μελισσιών «Αμαλία Φλέμιγκ»
Σωτήριος Λέφας του Χρήστου, κατηγορίας και κλάδου
ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ−
σαλονίκης «Άγιος Παύλος», με ταυτόχρονη μεταφορά της
θέσης του και με τον βαθμό που κατέχει.
Οι Διοικητές
4ης Υγειον. Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

1ης Υγειον. Περιφέρειας
Αττικής
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ
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