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(1)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

7
8

9
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθµιση
θεµάτων δηµοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική
µορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του ∆ηµόσιου τοµέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99
(ΦΕΚ 16Α/1999).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί ∆ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
β) Την επί 24ώρου επίβλεψη της οµαλής λειτουργίας
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη συντή−
ρηση και την άµεση αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών
και κυρίως την άµεση επέµβαση σε περίπτωση εκτά−
κτων αναγκών.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα µήνα πριν την δηµοσί−
ευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µέχρι
30.06.2011.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθ. οικ.3007/306
(6)
Συνεισφορά του ΟΑΕ∆ υπέρ του Οργανισµού Εργατι−
κής Εστίας για το οικονοµικό έτος 2009 (Ν.678/77).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/2005))
β) των περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου
3 του Ν. 678/77 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 7
εδάφιο Γ. του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8−5−03),
γ) του άρθρου 18 του Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112/Α/94),
δ) του Π.∆. 95/93 (ΦΕΚ 40/Α/93),
ε) του Ν. 3467/55 (ΦΕΚ 350/Α/55),
στ) το άρθρο 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95)
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη, ύψους 32.000.000,00 ευρώ περίπου η οποία θα
καλυφθεί από τον Προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ οικονοµι−
κού έτους 2011 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2942 «Επιχ. σε
Ν.Π.∆.∆. για διάφορους σκοπούς».
3. Το έγγραφο αριθµ. 11609/8−7−2010 του ΟΕΕ «Καθορι−
σµός ύψους συνεισφοράς ΟΑΕ∆ υπέρ του Οργανισµού
Εργατικής Εστίας για το έτος 2009−2010».
4. Την υπ’ αριθµ. οικ. 20854/54/20−10−10 (Β΄ 1673) Kοινή
Aπόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης...»,
αποφασίζουµε:
Καθορίζουµε τη συνεισφορά του Οργανισµού Απασχο−
λήσεως Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), υπέρ του Οργα−
νισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) για το οικονοµικό έτος
2009 σε ποσοστό 2/10 των εσόδων που προέρχονται
από τις εισφορές που καθορίζονται στις περιπτώσεις
(α) και (β) του άρθρου 3 παρ. 1 του 678/77 (ΦΕΚ 246/Α/
2−9−77), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 7 εδάφιο Γ
του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8−5−03).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ
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Αριθ. Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.19338
(7)
Τροποποίηση της Π3α/Φ. 167/Γ.Π.οικ.70548 (ΦΕΚ 1066,
τ.Β΄, 3.6.2009) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη
πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρ−
κεια αντισωµάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε
εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης, στο πρόγραµµα οικονοµι−
κής ενίσχυσης πασχόντων από συγγενή αιµολυτική
αναιµία και συγγενή αιµορραγική διάθεση».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22, παρ.1 του Ν.2646/98 (ΦΕΚ 236, τ.Α΄)
«Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φρο−
ντίδας και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.3345/05 (ΦΕΚ 138, τ.Α΄)
«Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
ρύθµιση διοικητικών θεµάτων»
3. Το Π.∆. 95/10−3−2000 (ΦΕΚ 76, τ.Α΄) «Οργανισµός
Υπουργείου Υγείας − Πρόνοιας».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του κώδικα, ο
οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98,τ.Α΄).
5. Την υπ’ αρ. Γ4/Φ167/2073/13−8−1982 (ΦΕΚ 640, τ.Β΄,
31−8−1982) κοινή υπουργική απόφαση για την έγκριση εφαρ−
µογής προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων που
πάσχουν από συγγενή αιµολυτική αναιµία (Μεσογειακή,
∆ρεπανοκυτταρική, Μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγ−
γενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία κ.λπ.)
6. Την υπ’ αρ. Γ4/Φ 167/2369 (ΦΕΚ 50, τ.Β΄, 14−2−1983)
κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποίησε και
συµπλήρωσε την ανωτέρω.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. α, της αριθ. Υ4α/
Φ.225/161/3.02.1989 (ΦΕΚ 108, τ. Β΄) κοινή υπουργική από−
φαση. «Ενοποίηση προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυ−
σης ατόµων µε ειδικές ανάγκες».
8. Την υπ’ αριθµ. Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ. 70548 (ΦΕΚ 1066,
τ.Β΄ 3.6.09) κοινή υπουργική απόφαση. «Ένταξη πασχό−
ντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντι−
σωµάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις
ανοσοσφαιρίνης, στο πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης
πασχόντων από συγγενή αιµολυτική αναιµία και συγγε−
νή αιµορραγική διάθεση».
9. Την υπ’ αρ. 2672 (ΦΕΚ 2408, τ.Β, 3/12/2010) Απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Κα−
θορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών
Φίλιππου Σαχινίδη».
10. Την υπ’ αρ. 4 απόφαση της 198ης/25.8.2005 Ολοµέ−
λειας του ΚΕΣΥ «Αιτήµατα του Συλλόγου Πρωτοπαθών
Ανοσοανεπαρκειών Ελλάδος».
11. Την υπ’ αρ. 14 απόφαση της 204ης/21.9.2006 Ολο−
µέλειας του ΚΕΣΥ «Ένταξη των ασθενών που πάσχουν
από πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες στο πρόγραµµα
πασχόντων από συγγενή αιµολυτική αναιµία».
12. Την υπ’ αρ. 13 απόφαση της 214ης/17.1.2008 Ολοµέ−
λειας του ΚΕΣΥ «Ένταξη των πασχόντων από πρωτοπα−
θή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωµάτων που υπο−
βάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης
στο πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης πασχόντων από
συγγενή αιµολυτική αναιµία και συγγενή αιµορραγική
διάθεση».
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13. Την υπ’ αρ. 27 απόφαση της 223ης/4.2.2010 Ολοµέ−
λειας του Κ.Ε.Σ.Υ «Ζητούνται διευκρινίσεις επί της υπ’
αριθ. 13 Απόφασης της 214ης/17.1.08 Ολοµέλειας του
ΚΕΣΥ «Ένταξη των πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγε−
νή) ανοσοανεπάρκεια αντισωµάτων που υποβάλλονται
θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης στο πρό−
γραµµα οικονοµικής ενίσχυσης πασχόντων από συγγενή
αιµολυτική αναιµία και συγγενή αιµορραγική διάθεση».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζου−
µε:
Την τροποποίηση της παρ. 2, περ. β΄ της Π3α/Φ. 167/
Γ.Π. οικ. 70548 (ΦΕΚ 1066, τ.Β΄, 3.6.09) κοινής Υπουργικής
Απόφασης ως εξής:
β) Βεβαίωση του υπεύθυνου θεράποντος κλινικού ια−
τρού, όπου θα βεβαιώνεται ότι ο ασθενής χρήζει συστη−
µατικής θεραπείας υποκατάστασης µε χορήγηση ανο−
σοσφαιρίνης ενδοφλεβίως ή υποβάλλεται σε θεραπεία
υποκατάστασης µε υποδόρια έγχυση ανοσοσφαιρίνης,
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ

F
(8)
Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Πολιτισµού
και Τουρισµού
Με την αριθµ. ΥΠΠΟΤ/∆ΙΟΙΚ/Β/120237/6−12−2010 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού που
εκδόθηκε κατόπιν της αριθµ. 7/24−11−2010 θετικής γνω−
µοδότησης του Ε’ Πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβου−
λίου του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, σε συνδυασµό µε
τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007 µετατάσ−
σεται ο Ιντούδης Γεώργιος του Πέτρου, υπάλληλος µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
µε Β΄ βαθµό, της ενιαίας ειδικότητας εργατοτεχνικού
προσωπικού ΥΕ του ΥΠ.ΠΟ.Τ., µε την ίδια σχέση εργα−
σίας και τον ίδιο βαθµό, σε συνιστώµενη µε την ως άνω
απόφαση προσωποπαγή θέση, της ειδικότητας ∆Ε Οδη−
γών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.
Τ., (Τµήµα Γενικής Μέριµνας και Κίνησης Αυτοκινήτων),
µε ταυτόχρονη δέσµευση κενής οργανικής θέσης µονί−
µου προσωπικού του κλάδου ∆Ε Εργατοτεχνιτών, µε 9°
µισθολογικό κλιµάκιο της ∆Ε κατηγορίας, επειδή έχει
τα απαιτούµενα από το νόµο τυπικά προσόντα.
Η ανωτέρω προσωποπαγής θέση, που συνιστάται µε
την απόφαση αυτή, καταργείται αυτοδίκαια µόλις κε−
νωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο.
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε/Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρι−
σµού /11723/24−12−2010)
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθµ. 342
(9)
Μεταβίβαση αρµοδιότητας έγκρισης των Φύλλων Αυτοτε−
λών Οικισµών (Φ.Α.Ο.) των ∆ήµων της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αιγαίου στους προϊσταµένους των Γενικών
∆ιευθύνσεων ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Εσω−
τερικής Λειτουργίας και Περιβαλλοντικής και Χωροτα−
ξικής Πολιτικής και στην Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης
Εσωτερικών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης− − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
• Του Π.∆. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισµός της Απο−
κεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου».
• Του Π.∆. 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α) «∆ιενέργεια γενικών
απογραφών: Οικοδοµών − Κτιρίων και Πληθυσµού − Κα−
τοικιών, κατά τα έτη 2010 − 2011».
• Του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Τ.Α΄/2005)
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την υπ’ αριθµ. 1 εγκύκλιο της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής «Γενικές Οδηγίες Προπαρασκευής, Οργάνωσης
και ∆ιενέργειας των Γενικών Απογραφών».
3. Την ανάγκη της οµαλής διενέργειας από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή των γενικών απογραφών Κτιρίων και Πλη−
θυσµού − Κατοικιών κατά το έτος 2011, αποφασίζουµε:
Μεταβιβάζουµε στους προϊσταµένους των Γενικών ∆ι−
ευθύνσεων ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Εσωτερικής
Λειτουργίας και Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτι−
κής και στην Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου την αρµοδιότητα έγκρι−
σης των Φύλλων Αυτοτελών Οικισµών (Φ.Α.Ο.) των ∆ήµων
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, ως ακολούθως:
1. Στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών
και Αγροτικών Υποθέσεων την αρµοδιότητα έγκρισης
των Φ.Α.Ο. των ∆ήµων του Ν. ∆ωδεκανήσου
2. Στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβαλ−
λοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής την αρµοδιότητα
έγκρισης των Φ.Α.Ο. των ∆ήµων του Ν. Λέσβου.
3. Στην Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας την αρµοδιότητα έγκρισης των Φ.Α.Ο.
των ∆ήµων των Ν. Σάµου και Χίου, και
4. Στην Προϊσταµένη της ∆/νσης Εσωτερικών την αρµοδι−
ότητα έγκρισης των Φ.Α.Ο. των ∆ήµων του Ν. Κυκλάδων.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
Αριθµ. οικ. 693
(10)
Τροποποίηση της αριθµ. 6878/17−8−2010 απόφασης της
Περιφέρειας Κρήτης περί Συγκρότησης της Επιτρο−
πής Ελέγχουν ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων,
του αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην έδρα της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης − Ηράκλειο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) «Νέα Αρ−

