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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 61973/Β2 (1)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μόνι−

μου προσωπικού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, για 
το Β΄ εξάμηνο 2011. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α΄) «Περί 

Oργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών», των άρθρων 
22 και 45 παρ. 8 και 9 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Για 
τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων», του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του 
Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και 
του Π.Δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/Α΄) «Οργανισμός των Πανεπι−
στημιακών Νοσοκομείων, Αιγινήτειου και Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/
2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. … και άλλες συνα−
φείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/23.12.2003), όπως έχουν τροπο−
ποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

4. Τα υπ’ αριθμ. 170/25.5.2011 και υπ’ αριθμ. 172/25.5.2011 έγ−
γραφα του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, από τα οποία προκύ−
πτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω νοσοκομείου. 
Συγκεκριμένα υπάρχει έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξι−
οδότησης ικανού αριθμού υπαλλήλων, μη πρόσληψης νέου 
προσωπικού, καθώς και  λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας: α) 
για τις ανάγκες συλλογής στοιχείων και συμπλήρωσης των 
ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων του Υγειονομικού χάρτη και 
του ερωτηματολογίου για την Ψυχική Υγεία του Υπουργείου 
Υγείας που απαιτούν τη συνδρομή υπαλλήλων πολλών ειδι−
κοτήτων του Νοσοκομείου, β) για την υπαγωγή, επικύρωση 
και επιβεβαίωση των στοιχείων απογραφής των υπαλλήλων 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) για τις 
ανάγκες σύμφωνα με τις διαδικασίες που απαιτεί το Π.Δ. 
113/2010, δ) για την ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής και 
ε) λόγω της ιδιαίτερης Φύσης του Νοσοκομείου.

5. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2011 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Αιγινή−
τειου Νοσοκομείου πιστώσεις: α) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), ύψους δύο εκατομ−
μυρίων πενήντα χιλιάδων (2.050.000,00) ευρώ και β) για 
κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτε−
ρινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ύψους διακοσίων εξήντα οκτώ 
χιλιάδων (268.000,00) ευρώ.

6. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 
3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/1−7−2011), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1−7−2011 έως 
31.12.2011:

Α) Την υπερωριακή αποζημίωση πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), σε τριακό−
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σιους εβδομήντα τρεις (373) μόνιμους υπαλλήλους του 
Αιγινήτειου Νοσοκομείου και για αριθμό ωρών έως εί−
κοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Ειδικότερα, εγκρίνεται 
η ως άνω υπερωριακή εργασία:

• σε σαράντα έναν (41) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• σε εκατόν δεκατρείς (113) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε. 
• σε εκατόν εξήντα δύο (162) υπαλλήλους κατηγορίας 

Δ.Ε. και
• σε πενήντα επτά (57) υπαλλήλους κατηγορίας Υ.Ε.
Β) Την υπερωριακή αποζημίωση του μόνιμου προσω−

πικού του ως άνω νοσοκομείου, που εργάζεται κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές 
ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡ. 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1. Νοσηλευτικό Προσωπικό 167 2.000 2.700
2. Τεχνικό Προσωπικό 25 210 320
3. Θυρωροί − Νυκτοφύλακες 8 110 210
4. Προσωπικό Ασφαλείας 10 150 250
5. Μάγειροι 4 150 −−−−−−−−
6. Τραπεζοκόμοι 16 270 −−−−−−−−
7. Προσωπικό Καθαριότητας 12 150 −−−−−−−−
8. Εργάτες 3 90 −−−−−−−−
9. Εφημερευόντες Διοικητικοί  
Υπάλληλοι

4 60 −−−−−−−−

ΣΥΝΟΛΟ 249 3.190 3.480
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 

ανέρχεται: α) στο ποσό των διακοσίων δεκαπέντε χιλιά−
δων (215.000,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχό−
λησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής 
(ΚΑΕ 0261) και β) στο ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιά−
δων (127.000,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263).

Η ανωτέρω δαπάνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για τις παραπάνω 
αιτίες πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
Aριθμ. 61975/Β2 (2)
   Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, για το Β΄ εξάμηνο 2011. 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α΄) «Περί 

Oργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών», των άρθρων 
22 και 45 παρ. 8 και 9 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Για 
τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων», του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/
2000 (ΦΕΚ 78/Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και του 
Π.Δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/Α΄) «Οργανισμός των Πανεπιστη−
μιακών Νοσοκομείων, Αιγινήτειου και Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/
2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. … και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/23.12.2003), όπως έχουν τροποποιη−
θεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15.3.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/1988 «Κώ−
δικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» 
(ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/
Β΄/5.2.2004), με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του 
Ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρό−
νου που υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

6. Τα υπ’ αριθμ. 170/25.5.2011 και υπ’ αριθμ. 172/25.5.2011 
έγγραφα του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, από τα οποία 
προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του προσωπι−
κού είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του ως 
άνω νοσοκομείου. Συγκεκριμένα υπάρχει έλλειψη προσω−
πικού λόγω συνταξιοδότησης ικανού αριθμού υπαλλήλων, 
μη πρόσληψης νέου προσωπικού, καθώς και  λόγω μεγάλου 
φόρτου εργασίας: α) για τις ανάγκες συλλογής στοιχείων 
και συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων του 
Υγειονομικού χάρτη και του ερωτηματολογίου για την Ψυχική 
Υγεία του Υπουργείου Υγείας που απαιτούν τη συνδρομή 
υπαλλήλων πολλών ειδικοτήτων του Νοσοκομείου, β) για 
την υπαγωγή, επικύρωση και επιβεβαίωση των στοιχείων 
απογραφής των υπαλλήλων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γ) για τις ανάγκες σύμφωνα με τις διαδι−
κασίες που απαιτεί το Π.Δ. 113/2010, δ) για την ένταξη στην 
Ενιαία Αρχή Πληρωμής και ε) λόγω της ιδιαίτερης Φύσης 
του Νοσοκομείου. 

7. Το από 20.4.2007 έγγραφο της Επιτροπής Εργασίας 
της Νομαρχίας Αθηνών, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
απαιτείται παροχή ειδικής άδειας για την υπερωριακή 
απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
του ιατρικού και του υγειονομικού εν γένει προσωπικού 
των Νοσοκομείων, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρ−
θρο 7 παρ. 1 περ. ι΄ του Β.Δ. 748/1966 οι διατάξεις περί 
υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές και ημέρες 
αργίας δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολούμε−
νων σε ιατρεία, κλινικές νοσοκομείων και υγειονομικά 
ιδρύματα εν γένει καθώς και επί ιατρών και υγειονομι−
κών εν γένει υπαλλήλων. 

8. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2011 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Αιγινή−
τειου Νοσοκομείου πιστώσεις: α) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), ύψους δύο εκατομ−
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μυρίων πενήντα χιλιάδων (2.050.000,00) ευρώ και β) για 
κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτε−
ρινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ύψους διακοσίων εξήντα οκτώ 
χιλιάδων (268.000,00) ευρώ.

6. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 
3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/1−7−2011), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 
31.12.2011:

Α) Την υπερωριακή αποζημίωση πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2011 του 
Αιγινήτειου Νοσοκομείου, σε δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
διαφόρων ειδικοτήτων, μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως 
για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

• σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• σε έξι (6) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.
• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε. και
• σε πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας Υ.Ε.
Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν δύναται να ξεπερά−

σει τις σαράντα (40) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.
Β) Την υπερωριακή αποζημίωση του προσωπικού του 

ως άνω νοσοκομείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που εργάζεται 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση της υπο−
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προσωπικό ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου

ΑΡΙΘΜ.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡ. 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1. Τεχνικό Προσωπικό 1 15 25
2. Προσωπικό Καθαριότητας 1 40 −
ΣΥΝΟΛΟ 2 55 25

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προσωπικό ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΡΙΘΜ.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡ. 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό Προσωπικό 8 135 185
ΣΥΝΟΛΟ 8 135 185
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 

ανέρχεται: α) στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων  
(15.000,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) στο ποσό των επτά χιλιά−
δων (7.000,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263).

Η ανωτέρω δαπάνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για τις παραπάνω 
αιτίες πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2011
  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Aριθμ. 41831/Β2 (3)
   Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−

νιμου προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου, για 
το Β΄ εξάμηνο 2011. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α΄) «Περί 

Oργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών», των άρθρων 
22 και 45 παρ. 8 και 9 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Για 
τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων», του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του 
Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και 
του Π.Δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/Α΄) «Οργανισμός των Πανεπι−
στημιακών Νοσοκομείων, Αιγινήτειου και Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
… και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

4. Το υπ’ αριθμ. 185/4.4.2011 έγγραφο του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή 
εργασία του μόνιμου προσωπικού του κρίνεται απαραίτη−
τη για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών του. Συγκεκριμένα το νοσοκο−
μείο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και εφημερεύει κάθε 
τέσσερις (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά − 
Γυναικολογικά περιστατικά. Κατά τις γενικές εφημερίες 
του νοσοκομείου το Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου 
καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων που 
ανήκουν στην ίδια ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν 
Αξονικό Τομογράφο και επομένως είναι απαραίτητη η 
εφημέρευση του προσωπικού του Τμήματος αυτού.

5. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2011 έχουν εγ−
γραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου πιστώσεις: α) για κάλυψη δαπανών υπερω−
ριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής (ΚΑΕ 0261), ύψους τριών εκατομμυρίων πενή−
ντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (3.052.800,00) ευρώ και β) 
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ύψους διακοσίων δέκα εννέα 
χιλιάδων εξακοσίων (219.600,00) ευρώ.

6. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 
3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1−7−2011), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1−7−2011 έως 
31.12.2011:

Α) Την υπερωριακή αποζημίωση πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), σε τριακό−
σιους δέκα οκτώ (318) μόνιμους υπαλλήλους του Αρεταί−
ειου Νοσοκομείου και για αριθμό ωρών έως είκοσι (20) 
μηνιαίως στον κάθε υπάλληλο. Ειδικότερα, εγκρίνουμε 
την υπερωριακή εργασία σε:

• Δέκα εννέα (19) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• Εκατόν είκοσι έναν (121) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.
• Εκατόν είκοσι τρεις (123) υπαλλήλους κατηγορίας 

Δ.Ε. και
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• Πενήντα πέντε (55) υπαλλήλους κατηγορίας Υ.Ε.
Β) Την υπερωριακή αποζημίωση σε διακόσιους (200) μό−

νιμους υπαλλήλους του ως άνω νοσοκομείου, που εργά−
ζονται κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 
τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡ. 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1. Νοσηλευτικό Προσωπικό 144 1.850 3.800
2. Θυρωροί−Νυκτοφύλακες 7 44 230
3. Τεχνικοί 13 220 280
4. Μάγειροι 3 110 −
5. Τραπεζοκόμοι 10 140 −
6. Καθαριστές 10 160 230
7. Εργάτες 3 90 −
8. Τηλεφωνητές 3 120 −
9. Χειριστές (Αξονικού) 3 90 30
10. Εφημερεύοντες 
Διοικητικοί υπάλληλοι

2 15 −

11. Φυσικοθεραπευτές 2 80 −
ΣΥΝΟΛΟ 200 2.919 4.570
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 

ανέρχεται: α) στο ποσό των διακοσίων τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων (203.400,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) στο ποσό 
των εκατόν έξι χιλιάδων οκτακοσίων (106.800,00) ευρώ, 
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263).

Η ως άνω δαπάνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία 
αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2011
  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
Aριθμ. 41836/Β2 (4)
   Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου του Αρεταίειου Νοσοκομείου, για το Β΄ εξάμη−
νο 2011. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α΄) «Περί 

Oργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών», των άρθρων 
22 και 45 παρ. 8 και 9 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Για 
τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων», του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του 
Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και 
του Π.Δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/Α΄) «Οργανισμός των Πανεπι−
στημιακών Νοσοκομείων, Αιγινήτειου και Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/
2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. … και 
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 3205/2003».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/1988 «Κώ−
δικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» 
(ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/Β΄/5.2.2004), με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 
16 του Ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο προσωπι−
κό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 
ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α. 

6. Το υπ’ αριθμ. 186/4.4.2011 έγγραφο του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή 
εργασία του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπι−
ση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών του. Συγκεκριμένα το Νοσοκομείο λειτουργεί 
επί 24ώρου βάσεως και εφημερεύει κάθε τέσσερις (4) 
ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά Γυναικολογικά 
περιστατικά. Κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκο−
μείου το Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα 
επείγοντα περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν 
στην ίδια ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό 
Τομογράφο και επομένως είναι απαραίτητη η εφημέ−
ρευση του προσωπικού του Τμήματος αυτού.

7. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24.4.2009 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία 
«… η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που εμπί−
πτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/
5.2.2004 κοινής υπουργικής απόφασης, δηλαδή που αμεί−
βεται βάσει των διατάξεων του Α΄ μέρους του Ν. 3205/
2003, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα να απαιτούνται 
οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία απο−
φάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή του Ανώτατου 
Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται 
και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του α’ μέρους του 
Ν. 3205/2003 και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 16 
αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις εργα−
σίας ή με άλλες κοινές υπουργικές απόφασεις». 

8. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται 
στις διατάξεις του Ν. 3205/2003, σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 186/4.4.2011 έγγραφο του Αρεταίειου Νοσοκο−
μείου. 

9. Το από 20.4.2007 έγγραφο της Επιτροπής Εργασίας 
της Νομαρχίας Αθηνών, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
απαιτείται παροχή ειδικής άδειας για την υπερωριακή 
απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
του ιατρικού και του υγειονομικού εν γένει προσωπικού 
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των Νοσοκομείων, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρ−
θρο 7 παρ. 1 περ. ι΄ του Β.Δ. 748/1966 οι διατάξεις περί 
υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές και ημέρες 
αργίας δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολούμε−
νων σε ιατρεία, κλινικές νοσοκομείων και υγειονομικά 
ιδρύματα εν γένει καθώς και επί ιατρών και υγειονομι−
κών εν γένει υπαλλήλων.

10. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2011 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Αρεταί−
ειου Νοσοκομείου πιστώσεις: α) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), ύψους τριών εκατομ−
μυρίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (3.052.800,00) 
ευρώ και β) για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 
κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ύψους διακοσίων 
δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων (219.600,00) ευρώ,

6. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 
3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1−7−2011), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 
31.12.2011:

Α) Την υπερωριακή αποζημίωση πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα 
όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2011 
του Αρεταίειου Νοσοκομείου, σε τριάντα δύο (32) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
και ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων και μέχρι 
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, ως εξής:

• σε δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• σε έντεκα (11) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.
• σε δέκα πέντε (15) υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε. και 
• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας Υ.Ε.
Β) Την υπερωριακή αποζημίωση του προσωπικού του 

ως άνω νοσοκομείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που εργάζεται 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου και αορίστου 
χρόνου

ΑΡΙΘΜ.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡ. 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1. Τεχνικό Προσωπικό 5 72,5 117,5
2. Νοσηλευτικό Προσωπικό 20 350 450
3. Καθαριστές 2 25 55
4. Φυσικοθεραπευτής 1 30 −
ΣΥΝΟΛΟ 28 477,5 622,5
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 

ανέρχεται: α) στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσί−
ων (12.600,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) στο ποσό των τριών χιλιά−
δων (3.000,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263).

Η ως άνω δαπάνη δε μπορεί σε καμία περίπτωση 
να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία 
αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Αρεταίειου 

Νοσοκομείου, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2011
  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F 
   Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/21030/4953 (5)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης 

στη θέση Χορτερό του Δήμου Σιντικής του Νομού 
Σερρών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 211/1947, άρθρο 28 (ΦΕΚ 35/Α΄/28.2.1947) περί 

«Κύρωσης της Σύμβασης του Σικάγο».
β) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 29α (ΦΕΚ 137/Α΄/26.7.1985) 

περί «Κυβέρνησης και Κυβερνητικών οργάνων» όπως 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 
154/Α΄/10.9.1992) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του 
άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/14.3.1997).

γ) Του Ν. 1815/1988, άρθρο 9, παρ. 2 (ΦΕΚ 250/Α΄/11.11.1988) 
περί «Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου», όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23, παρ. 2 του Ν. 3333/
2005 (ΦΕΚ 91/Α΄/2005).

δ) Του Ν.Δ. 714/1970, άρθρο 11, εδάφιο στ΄ (ΦΕΚ 238/Α΄/
7.11.1970) «Περί ιδρύσεως Δ.Ε.Μ. και οργανώσεως Υ.Π.Α.» 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/1983, άρθρο 2 (ΦΕΚ 
35/Α΄/18.3.1983).

ε) Του Π.Δ. 56/1989, άρθρο 7 (ΦΕΚ 28/Α΄/1.2.1989) «Ορ−
γανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα.

στ) Του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης του Σικάγο 
«Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας (Rules of the Air)» όπως 
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ’ 
αριθμ. ΥΠΑ/Δ13/31915/1314/20.7.1998 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 861/Β΄/12.8.1998).

ζ) Του Παραρτήματος 14 Τόμοι Ι και ΙΙ της Σύμβασης 
του Σικάγο «Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδρομίων 
και Ελικοδρόμια (Aerodrome Design and Operations and 
Heliports)», όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη 
Τάξη με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/33387/10002/30.8.2007 
απόφαση Δ/ΥΠΑ (ΦΕΚ 1816/Β΄/11.9.2007).

η) Του Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια − 
ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών, με 
την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Γ/35526/8161/1.9.2008 απόφαση 
Δ/ΥΠΑ (ΦΕΚ 1810/Β΄/9.9.2008).

θ) Του Π.Δ. 158/2002 (ΦΕΚ 137/Α΄/13.6.2002) περί «Ίδρυ−
σης, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, διοίκησης, 
λειτουργίας και εκμετάλλευσης πολιτικών αερολιμένων 
από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι−
καίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 348/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄/
31.12.2003).

ι) Του Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/Α΄/17.6.2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
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2. Την υπ’ αριθμ. 18404/19.12.2007 αίτηση του Δήμου 
Σιδηροκάστρου του Νομού Σερρών στην Υπηρεσία Πολι−
τικής Αεροπορίας για δημιουργία πεδίου προσγείωσης 
ελαφρών αεροσκαφών σε χώρο που παραχωρήθηκε από 
το Γ.Ε.Σ. στη θέση Χορτερό.

3. Το υπ’ αριθμ. Φ.913.1/122/165920/Σ.1479/23.5.2006 έγ−
γραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού/Διεύθυνση Υπο−
δομής με το οποίο παραχωρείται το Στρατιωτικό Ακίνητο 
«Διάδρομος Προσγειώσεως Αεροσκαφών Χορτερού» για 
χρήση από τον Δήμο Σιδηροκάστρου.

4. Το υπ’ αριθμ. Φ.913.4/28/6174/Σ.2102/27.7.2006 έγγρα−
φο της 10ης Ταξιαρχίας Πεζικού/4ο Επιτελικό Γραφείο 
με το οποίο συγκροτείται Επιτροπή παράδοσης του 
Στρατιωτικού Ακίνητου «Διάδρομος Προσγειώσεως 
Αεροσκαφών Χορτερού» για χρήση από τον Δήμο Σι−
δηροκάστρου.

5. Το πρακτικό παραχώρησης του Στρατιωτικού Ακί−
νητου «Διάδρομος Προσγειώσεως Αεροσκαφών Χορ−
τερού».

6. Το με υπ’ αριθμ. 1713/12.2.2009 έγγραφο του Δήμου 
Σιδηροκάστρου με το οποίο διαβιβάζεται συνημμένα 
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας φάκελος Τεχνικής 
Εφικτότητας για την αδειοδότηση πεδίου προσγείωσης 
στο Χορτερό Δήμου Σερρών.

7. Το υπ’ αριθμ. ΓΕΑ/Α3/133/ΑΔ/5.6.2009 έγγραφο του 
Γ.Ε.Α.

8. Το υπ’ αριθμ. Δ4/Δ/2243/27.4.2009 Υπηρεσιακό Ση−
μείωμα της Διεύθυνσης Εναερίου Κυκλοφορίας.

9. Την από 8.3.2011 έκθεση τελικού ελέγχου πεδίου 
του υπαλλήλου Δ3/Α με Α΄ βαθμό Κλάδου ΠΕ1 Άγγελου 
Μπεληγιάννη.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κατηγο−
ρίας Β΄ στο πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών 
που ευρίσκεται στη θέση Χορτερό, του Δήμου Σιντικής 
του Νομού Σερρών.

2. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του πεδίου 
προσγείωσης.

2−1. Σημείο Αναφοράς Αεροδρομίου (Aerodrome Re−
ference Point), στο μέσον του διαδρόμου με συντεταγ−
μένες 41ο13΄38,91034΄΄Β, 23ο21΄49,77521΄΄Α και υψόμετρο 
57 μέτρα από ΜΣΘ.

2−2. Προσανατολισμός διαδρόμου 18/36.
2−3. Κατώφλι διαδρόμου 36, με συντεταγμένες 41ο13΄22,

11451΄΄Β, 23ο21΄48,28411΄΄Α και υψόμετρο 55,5 μέτρα από 
ΜΣΘ.

2−4. Κατώφλι διαδρόμου 18, με συντεταγμένες 41ο13΄35,
37239΄΄Β, 23ο21΄49,49562΄΄Α και υψόμετρο 58 μέτρα από 
ΜΣΘ.

2−5. Επιφάνεια διαδρόμου από χώμα.
2−6. Ο διάδρομος είναι μη ενόργανος.
2−7. Διαστάσεις διαδρόμου: μήκος 650 μέτρα, πλάτος 

20 μέτρα.
2−8. Διαστάσεις ζώνης ασφαλείας: 710Χ60 μέτρα.
2−9. Επιχειρησιακά δεδομένα διαδρόμου:

TORA TODA ASDA LDA

RWY 18 650m 650m 650m 530m

RWY 36 650m 650m 650m 530m

2−10. Υπάρχει διαγράμμιση πλευρικών ορίων, άξονα 
διαδρόμου και κατωφλίων.

2−11. Υπάρχουν δύο (2) ανεμούρια στα κατώφλια των 
διαδρόμων 18 και 36.

3. Υπάρχει ο απαιτούμενος διασωστικός εξοπλισμός, 
σύμφωνα με το Κανονισμό Πυρασφάλειας − Διάσωσης 
αεροσκαφών σε αεροδρόμια κατηγορίας 1, ο οποίος 
περιλαμβάνει ένα τροχό κοπής μετάλλων και ένα μα−
χαίρι κοπής ιμάντων.

4. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός του πεδίου προσγεί−
ωσης αποτελείται από τα παρακάτω:

4.1 Αυτοκινούμενη πυροσβεστική μονάδα, 670 λίτρων 
νερού και 40 λίτρων αφρού για την παραγωγή πρωτε−
ϊνούχου αφρού.

4.2 Δύο τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 
συνολικού βάρους 90 κιλών και συμπληρωματικά δύο 
τροχήλατοι πυροσβεστήρες CO2 συνολικού βάρους 18 
κιλών.

5. Ο εξοπλισμός διάσωσης και πυρόσβεσης θα πρέπει 
να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, να επιθεωρείται 
σε τακτική βάση και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για 
άμεση χρήση, οποτεδήποτε στο πεδίο προσγείωσης 
πραγματοποιούνται πτήσεις αεροσκαφών.

6. Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης του ακινήτου, κα−
θώς και η παραχώρηση ή εκμίσθωση από τρίτους.

7. Το ακίνητο θα επιστραφεί στο Γ.Ε.Σ. μόλις αυτό ζητη−
θεί, εφόσον σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι το επιβάλλουν.

8. Ο Δήμος Σιντικής υποχρεούται στην αποδοχή της 
Στρατιωτικής παρουσίας και έλεγχου δραστηριοτήτων 
του με δικαίωμα παρέμβασης της Στρατιωτικής Υπηρε−
σίας σε θέματα ασφαλείας.

9. Κατά το διάστημα της χρήσης, τα πτητικά μέσα του 
Στρατού θα έχουν προτεραιότητα.

10. Σε περίπτωση μη αξιοποίησης του παραχωρούμε−
νου ακινήτου από τον Δήμο Σιντικής εντός μίας πεντα−
ετίας, αυτό θα επιστραφεί στην αποκλειστική χρήση 
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, χωρίς καμία απαίτηση 
εκ μέρους του Δήμου.

11. Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του πεδίου 
ορίζεται ο Δήμος Σιντικής. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η τήρηση, με ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας και 
Εκμετάλλευσης, των όρων και των προϋποθέσεων της 
παρούσας για την ασφαλή λειτουργία του.

12. Η χρησιμοποίηση του ανωτέρω πεδίου προσγεί−
ωσης θα πραγματοποιείται από αεροσκάφη Γενικής 
Αεροπορίας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και 
προϋποθέσεις:

12.1 Για την χρήση του εν λόγω πεδίου απαιτείται η 
άδεια του Φορέα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης.

12.2 Το εν λόγω πεδίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
σε όλους τους χρήστες με τους ιδίους όρους και προ−
ϋποθέσεις.

12.3 Οι πτήσεις από και προς το πεδίο προσγείωσης 
θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους 
και διατάξεις, διατάγματα, κανονιστικές αποφάσεις και 
Κανονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή 
του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών του, 
ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης−απογείω−
σης, λαμβανομένων υπόψη των επικρατούντων καιρικών 
συνθηκών στην περιοχή.

12.4 Ειδικότερα, για το πεδίο προσγείωσης στο Χορτε−
ρό του Δήμου Σιντικής του Νομού Σερρών υφίστανται οι 
παρακάτω περιορισμοί και προϋποθέσεις λειτουργίας:

12.4.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη δραστη−
ριοτήτων είναι η έκδοση ΝΟΤΑΜ. Σε αντίθετη περίπτω−
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ση θεωρείται ότι δεν υπάρχει πτητική δραστηριότητα 
στο εν λόγω πεδίο.

12.4.2 Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτή−
σεως εξ όψεως (VFR) κατά την διάρκεια της ημέρας και 
υπό συνθήκες VMC σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 
AIP Greece Vol1 RAC 1.1.4 §2.2 (Visual Flight Rules).

12.4.3 Προ των πτήσεων επιβάλλεται η ενημέρωση για 
ΝΟΤΑΜs και μετεωρολογικά δεδομένα καθώς και η υπο−
βολή του προβλεπόμενου από τους κανονισμούς σχεδίου 
πτήσης AIP Greece Vol1 RAC 1.1.1 §2.1.4 (Flight Plans).

12.4.4 Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης 
και συνέγερσης από την απογείωση του αεροσκάφους 
μέχρι και την προσγείωση του ασκείται από τις αρμόδι−
ες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και διέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία που αφορά την Πολιτική Αεροπορία.

12.4.5 Αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους 
θα πρέπει να κλείνει το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο AIP Greece Vol1 RAC 1.1.6 §2.2.9.

13. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από τις 
οικίες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενι−
κού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας 
Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, 
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του πεδίου 
προσγείωσης, βαρύνει απευθείας τον φορέα λειτουργί−
ας ή τον χειριστή του αεροσκάφους κατά περίπτωση.

14. Ειδικά μνημονεύεται η κατά νόμο απαγόρευση της 
απευθείας από και προς το εξωτερικό πραγματοποί−
ησης πτήσεων χωρίς την προηγούμενη στάθμευση σε 
Διεθνή Αερολιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως 
Νομοθετημένου σημείο εισόδου − εξόδου για την διε−
νέργεια των κατά νόμω απαιτουμένων ελέγχων.

15. Επισημαίνεται ότι δημιουργία τυχόν εμποδίων στις 
επιφάνειες περιορισμού των εμποδίων και εφόσον δεν 
υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιφανειών αυτών, 
θα επιφέρει τη μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας 
του πεδίου προσγείωσης ή ακόμη και την άρση της 
άδειας λειτουργίας του.

16. Η διενέργεια τακτικών, ανά διετία, και έκτακτων 
επιθεωρήσεων του πεδίου προσγείωσης ανήκει στην 
αρμοδιότητα της Υ.Π.Α.

17. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λει−
τουργίας του, βαρύνουν τον Φορέα Λειτουργίας και 
Εκμετάλλευσης.

18. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των 
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του πεδίου προ−
σγείωσης, στις εγκαταστάσεις του κ.λπ. ρυθμίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της Υ.Π.Α. Τρο−
ποποίηση στα φυσικά χαρακτηριστικά και στον πάσης 
φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται μόνο μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Υ.Π.Α.

19. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τρο−
ποποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων μετά από σχετική εισήγηση της Υ.Π.Α., μονομε−
ρώς και ελεύθερα χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση 
του Δημοσίου, αν λόγοι ειδικοί το επιβάλλουν.

20. Ισχύς της παρούσας από δημοσιεύσεώς της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2011 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

    Αριθμ. ΔΥΓ6/ΓΠ.79305 (6)
Εξαίρεση της ανακατασκευής του διατηρητέου κτιρί−

ου επί της οδού Κουμουνδούρου αρ. 28 ιδιοκτησίας 
ΚΕΘΕΑ, με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύ−
ματος «Σταύρος Νιάρχος» από την νομοθεσία κατα−
σκευής Δημοσίων Έργων.   

OI YΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της κωδικο−

ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, 
που κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
31/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2007 «Κωδικοποίηση των 
διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών 
υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα 
ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 
76/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 3459/2006 «Κώ−
δικας Νόμων για τα Ναρκωτικά Κ.Ν.Ν.» (ΦΕΚ 103/Α΄). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός ότι 
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπο−
λογισμού του ΚΕΘΕΑ.

8. Το γεγονός ότι στο κτίριο θα εγκατασταθεί από το 
ΚΕΘΕΑ Σταθμός Άμεσης Πρόσβασης για παροχή υπη−
ρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο Σταθμός θα 
δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και κοινωνικής 
φροντίδας σε χρήστες ουσιών, άστεγους, εκδιδόμενα 
άτομα και άλλες κοινωνικές ομάδες, που συγκεντρώνο−
νται σε αυτή την περιοχή του Κέντρου της Αθήνας. 

9. Το Σχέδιο Δράσης για το Κέντρο της Αθήνας που 
ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη λειτουργία 
στην οδό Κουμουνδούρου, Πρότυπου Κέντρου Άμεσης 
Πρόσβασης Κοινωνικής Φροντίδας για εξαρτημένα άτο−
μα από το ΚΕΘΕΑ.

10. Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την υλοποί−
ηση της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος», ποσού 950.000 ευρώ, για την ανακατασκευή 
του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου, 
αρ. 28, ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡ−
ΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» με επείγουσες διαδικασίες δημο−
πράτησης και εκτέλεσης.

11. Το από 14.4.2011 Συμφωνητικό μεταξύ του Ιδρύμα−
τος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» και του νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» (ΚΕΘΕΑ).

12. Το “Διαδικαστικό Πλαίσιο και την Τεχνική Υποστή−
ριξη Έργων που υλοποιούνται με δωρεές του Ιδρύμα−
τος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»”, το οποίο αποτελεί το γενικό 
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πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση κτιριακών κυρίως 
έργων, που χρηματοδοτούνται με δωρεά του Ιδρύματος 
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» με βάση το οποίο θα συνταχθούν 
τα τεύχη δημοπράτησης, θα επιλεγεί ο ανάδοχος και 
θα εκτελεστεί το εν λόγω έργο.

Το ως άνω έργο, προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, που 
επιχορηγείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ» θα εκτελεστεί με επείγουσες διαδικασίες δη−
μοπράτησης και εκτέλεσης, με πρόσκληση περιορισμέ−
νου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων (τουλάχιστον 
τριών) και με κατ’ αποκοπή τίμημα εργασιών σύμφωνα 
με τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία προσδιορίζουν με 
ακρίβεια και σαφήνεια το φυσικό και οικονομικό αντι−
κείμενο του έργου και το χρονικό διάστημα υλοποίησής 
του. Η ανάθεση του έργου θα γίνει στον υποψήφιο που 
έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά και οι 
πληρωμές θα γίνονται από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡ−
ΧΟΣ», αποφασίζουμε:

Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου «Δημιουργία 
Σταθμού Άμεσης Πρόσβασης στην οδό Κουμουνδούρου 
αρ. 28» που εκτελείται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡ−
ΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» (ΚΕΘΕΑ) και επιχορηγείται από 
το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», εξαιρούνται των δια−
τάξεων της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 
(ΦΕΚ 116/Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Οικ. 25447/22292 (7)
Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρα−
κλείου Αττικής».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρ. 107, 225 και 280 του Ν. 

3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α 707−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν.3463/2006 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α 
78−6−2006), περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

4. Την υπ’ αριθ. 11 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΠ οικ. 4569/
27−01−2011).

5. Τις διατάξεις του άρθ. 238 του Ν.3852/10 καθώς 
και την υπ’ αριθ. 60 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΠ 74895/
30−12−2010) σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων 
Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

6. Την με αριθ. 3312/18355/14−07−2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1684/Β΄/21−
08−2008) με την οποία συστάθηκε η «Κοινωφελής Επι−
χείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Αττικής» μετά 
από μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης 
«Δημοτική Επιχείρηση Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Ηρακλείου Αττικής» η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 
34342/11−11−1991 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 
973/Β΄/27−11−1991) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε 
με: α) την υπ’ αριθμ. 19972/14.7.1992 απόφαση του Νομάρ−
χη Ανατολικής Αττικής, β) την υπ’ αριθμ. 7942/23.3.1993 
απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, γ) την υπ’ αριθμ. 
37051/30.12.1993 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, 
δ) την υπ’ αριθμ. 11906/25.4.1994 απόφαση του Νομάρχη 
Ανατ. Αττικής, ε) την υπ’ αριθμ. 10840/26.5.1995 απόφαση 
του Περιφερειακού Δ/ντή Αθηνών, στ) την υπ’ αριθμ. 
24314/7.12.1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Αθηνών, ζ) την υπ’ αριθμ. 15746/16.4.1999 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, η) την υπ’ αριθμ. 
οικ.33398/17.6.2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Αττικής και θ) την υπ’ αριθμ. 56944/1.11.2004 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
(ΦΕΚ 487/τ.Β΄/28.7.1992, 256/τ.Β΄/12.4.1993, 68/τ.Β΄/3.2.1994, 
475/τ.Β΄/24.6.1994, 542/τ.Β΄/22.6.1995, 1048/τ.Β΄/20.12.1995, 
811/τ.Β΄/21.5.1999, 1284/τ.Β΄/2.10.2002 και 1752/τ.Β΄/29.11.2004 
αντίστοιχα).

7. Την με αριθ. 124/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, περί λύσης της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλεί−
ου Αττικής», αποφασίζουμε:

Τη λύση της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης με 
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρό−
νοιας Ηρακλείου Αττικής», σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 262 του Ν.3463/2006.

Η δαπάνη της αμοιβής του εκκαθαριστή ύψους 
1.000,00  € πλέον ΦΠΑ ανά μήνα για το πρώτο έτος 
και 500,00 € πλέον ΦΠΑ ανά μήνα για το δεύτερο έτος, 
θα καλυφθεί από το προϊόν της εκκαθάρισης της επιχεί−
ρησης. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο. 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 
έχει γίνει πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης που 
θα προκύψει από τη λύση της εν λόγω κοινωφελούς επι−
χείρησης στον Κ.Α. 00−6826.003 με ποσό 2.600.000,00 € 
η οποία δαπάνη αφορά υποχρεώσεις της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης τις οποίες αναλαμβάνει ο Δήμος, ύψους 
περίπου 2.500.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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