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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60394/ΙΑ (1)
Αυτοδίκαιη Ανάκληση της υπ’ αρ. 76772 /Δ6/30−6−2009 

Άδειας Ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη 
τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου και της υπ’ αρ. 
112976/ΙΑ/14−9−2010 νέας Άδειας Λειτουργίας Κέντρου 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 

ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλ−
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου 
του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης 
και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 
και ισχύει. 

2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 
(ΦΕΚ 177 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 
(ΦΕΚ 177 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το στοιχείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 22 
του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία 
Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση 
του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξι−
ολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις» και ισχύει. 

5. H παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3696/2008 όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄) 
«Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό και άλλες 
διατάξεις». 

6. Το στοιχείο β της παραγράφου 3 του άρθρου 7 
του ν. 3696/2008.
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7. Την υπ’ αρ. 76772/Δ6/30−6−2009 (ΦΕΚ 1532 Β΄) άδεια 
ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκ−
παίδευσης − Κολλεγίου. 

8. Το υπ’ αρ. 9 απόσπασμα πρακτικού της 565ης Συ−
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέ−
ντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, όπου διατυπώθηκε 
η γνώμη του σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για 
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκεια−
κής Εκπαίδευσης στον Πέτρο Φυτιλά του Γεωργίου. 

9. Την υπ’ αρ. 112976/ΙΑ/14−9−2010 (ΦΕΚ 1583 Β΄) νέα 
Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευ−
σης.

10. Την υπ’ αρ. 1240/21−2−2012 αναφορά της Όλγας 
Καρδακάρη και τα επισυναπτόμενα σε αυτή έγγραφα 
σχετικά με τη φοίτησή της στο Κέντρο Μεταλυκεια−
κής Εκπαίδευσης του Πέτρου Φυτηλά στο πρόγραμμα 
σπουδών Master Διοίκησης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
και τον ισχυρισμό της ότι ενώ έχει εκπληρώσει της οι−
κονομικές και σπουδαστικές της υποχρεώσεις δεν έχει 
οριστεί ημερομηνία παρουσίασης της Διπλωματικής 
της Εργασίας ώστε να της απονεμηθεί ο μεταπτυχι−
ακός τίτλος. 

11. Την υπ’ αρ. 2176/4−4−2012 επιστολή της Παυλοπούλου 
Ελένης προς την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης και την επισυναπτόμενη Εξώδικη Δήλωσή 
της κατά του Πέτρου Φυτηλά σχετικά με την εγγραφή 
της στο Παιδαγωγικό Τμήμα σε πρόγραμμα σπουδών 
που υλοποιούνταν σε συνεργασία με την πολωνική σχο−
λή «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie» και τις 
οικονομικές της αξιώσεις. 

12. To υπ’ αρ. 19367/IA/22−2−2012 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με το οποίο ενημερώθη−
κε το πολωνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα «Wyzsza Szkola 
Menedzerska w Warszawie» σχετικά με τη καταγγελία 
της Όλγας Καρδακάρη και κλήθηκε να απαντήσει γιατί 
δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών.

13. Την υπ’ αρ. 15/2012/2−3−2012 επιστολή της σχολής 
«Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie», με την 
οποία η σχολή μας ενημερώνει για την αρχική καταγ−
γελία της σύμβασης σύμπραξης με το Κέντρο Μετα−
λυκειακής Εκπαίδευσης του Πέτρου Φυτηλά στις 11−3−
2011, την επανενεργοποίησή της στις 15−9−2011 και την 
έναρξη των διαδικασιών για την εκ νέου καταγγελία 
της σύμβασης. 

14. Την υπ’ αρ. 24030/ΙΑ/7−3−2012 επιστολή της Διεύθυν−
σης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη σχολή «Wyzsza Szkola 
Menedzerska w Warszawie» με την οποία διαβιβάστηκε 
ο κατάλογος των δηλωθέντων από το ΚΕΜΕ σπουδα−
στών για το Ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 και ζητήθηκε 
ενημέρωση σχετικά με το αν αυτοί είναι εγγεγραμμέ−
νοι σπουδαστές της πολωνικής σχολής, καθώς και την 
ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης σύμπραξης με 
το ΚΕΜΕ του Πέτρου Φυτηλά.

15. Την υπ’ αρ. 28307/ΙΑ/16−3−2012 επιστολή της Διεύ−
θυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη σχολή «Wyzsza 
Szkola Menedzerska w Warszawie» με την οποία διαβι−
βάστηκε η σύμβαση σύμπραξης της πολωνικής σχολής 
και το παράρτημα αυτής και ζητήθηκε ενημέρωση σχε−
τικά με το αν αυτή είναι σε ισχύ ή αν έχει καταγγελθεί 
οριστικά.

16. Την 16/2012/27−3−2012 επιστολή της σχολής «Wyzsza 
Szkola Menedzerska w Warszawie» με την οποία ενη−

μερώνει ότι οι σπουδαστές, που περιλαμβάνονται στις 
καταλόγους του ΚΕΜΕ του Πέτρου Φυτηλά για το σπου−
δαστικό έτος 2011−2012, δεν είναι σπουδαστές εγγεγραμ−
μένοι στη σχολή και ότι η σύμβαση σύμπραξης με το 
ΚΕΜΕ του Πέτρου Φυτηλά έχει καταγγελθεί ήδη δύο 
φορές και ότι διεκόπει οριστικά στις 23−3−2012 και η 
καταγγελία αυτής γνωστοποιήθηκε στον Πέτρο Φυτηλά 
στις 27−3−2012. 

17. Τις υπ’ αρ. 39630/ΙΑ/06−04−2012 και 43105/ΙΑ/
17−4−2012 κλήσεις του Πέτρου Φυτηλά σε προηγούμενη 
ακρόαση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρ−
θρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45 Α΄).

18. Το από 18−4−2012 πρακτικό ακρόασης του Πέτρου 
Φυτηλά του Γεωργίου. 

19. Την υπ’ αρ. 44007/ΙΑ/19−4−2012 επιστολή του Πέτρου 
Φυτηλά, με την οποία μας ενημερώνει σχετικά με τις 
καταγγελίες της Καρδακάρη Όλγας και της Παυλο−
πούλου Ευαγγελίας και διαβεβαιώνει ότι ακόμα και αν 
καταγγελθεί η σύμβαση οι ήδη εγγεγραμμένοι σπουδα−
στές είναι διασφαλισμένοι ότι θα αποπερατώσουν τις 
σπουδές τους. Διαβεβαιώνει ότι δεν έχει γίνει επίσημη 
καταγγελία της σύμβασης αλλά μόνο εκκρεμότητες 
προς διευθέτηση και ζητά ένα χρονικό διάστημα 10 
ημερών για την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων. 

20. Την υπ’ αρ. 43715/ΙΑ/18−4−2012 επιστολή της Διεύ−
θυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη σχολή «Wyzsza 
Szkola Menedzerska w Warszawie», με την οποία ζητή−
θηκε να ενημερώσει αν οι βεβαιώσεις εγγραφής των 
σπουδαστών του ΚΕΜΕ, που είχαν υποβληθεί από τον 
Πέτρο Φυτηλά στην ακρόαση της 18ης Απριλίου 2012 
ήταν εν ισχύ δεδομένου ότι μας είχαν ενημερώσει με 
το υπ’ αρ. 16/2012/27−3−2012 έγγραφό τους οι εν λόγω 
σπουδαστές δεν είναι εγγεγραμμένοι στη σχολή. 

21. Την υπ’ αρ. επιστολή 112/4−5−2012 επιστολή του Πέ−
τρου Φυτηλά με την οποία διαβεβαιώνει ότι το σύνολο 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν την 
ολοκλήρωση εγγραφής των σπουδαστών του ΚΕΜΕ 
βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης και ότι έχουν 
αποκατασταθεί οι σχέσεις του με τη σχολή «Wyzsza 
Szkola Menedzerska w Warszawie».

22. Την υπ’ αρ. 22/2012/8−5−2012 επιστολή της Wyzsza 
Szkola Menedzerska, στην οποία επισημαίνει ότι η από 
5−12−2008 σύμβαση δικαιόχρησης έχει καταγγελθεί δύο 
φορές ήτοι την 1η Μαρτίου 2011 και την 23η Μαρτίου 
2012. Επίσης επισημαίνεται ότι δεν υφίστανται εγγε−
γραμμένοι Έλληνες σπουδαστές στην σχολή «Wyzsza 
Szkola Menedzerska w Warszawie», καθώς το Κέντρο 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Πέτρου Φυτηλά δεν 
εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
την ως άνω σύμβαση δικαιόχρησης. Οι βεβαιώσεις που 
είχε υποβάλει ο Πέτρος Φυτηλάς είχαν εκδοθεί στις 
29−10−2010 χρονικό διάστημα κατά το οποίο η σύμβαση 
σύμπραξης της σχολής με το Κέντρο Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης του Πέτρου Φυτηλά ήταν σε ισχύ και ότι 
η συγκεκριμένη σύμβαση έχει πλέον οριστικά καταγ−
γελθεί. 

23. Την ανάγκη αυτοδίκαιης ανάκλησης της άδειας 
ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκ−
παίδευσης − Κολλεγίου και της νέας άδειας λειτουργίας 
Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που χορηγήθηκαν 
στον Πέτρο Φυτηλά, σύμφωνα με το στοιχείο β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008, προς 
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προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του συμ−
φέροντος των σπουδαστών λόγω του είδους και της 
βαρύτητας των εξεταζόμενων πράξεων και της εν γένει 
συμπεριφοράς αυτού. 

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε αυτοδικαίως σύμφωνα με το στοιχείο 
β της παραγράφου 2 του άρθρου 22, την παρ. 2 του 
άρθρου 8 και το στοιχείο β της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 7 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
την υπ’ αρ. 76772/Δ6/30−6−2009 (B΄ 1532) άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης 
− Κολλεγίου και την υπ’ αρ. 112976/ΙΑ/14−9−2010 (Β΄1583) 
νέα Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαί−
δευσης με έδρα την Πάτρα, οι οποίες χορηγήθηκαν στον 
Πέτρο Φυτηλά του Γεωργίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι 
ο κάτοχός τους παραπλάνησε συστηματικά το Υπουρ−
γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
και τους σπουδαστές αυτού ως προς την ισχύ της από 
5−12−2008 σύμβασης σύμπραξης με τη «Wyzsza Szkola 
Menedzerska w Warszawie», η οποία καταγγέλθηκε στις 
1−3−2011, επανενεργοποιήθηκε στις 15−9−2011 και καταγ−
γέλθηκε οριστικά στις 23−3−2012, όπως προκύπτει από 
τα υπ’ αρ. 16/2012/27−3−12, 22/2012/8−5−2012 έγγραφα του 
ανωτέρω εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη λήξη 
του διδακτικού έτους 2011−2012 ήτοι από την 30η Ιουνίου 
2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Μαΐου 2012 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ

F
Aριθμ. Φ.80450/11479/1495 (2)
  Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμμα−

τεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου 146Β του ν. 

4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» (Α΄54).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄102), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα.

3. Το Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄124)
4. Το γεγονός ότι η αποζημίωση των μελών του Πει−

θαρχικού Συμβουλίου θα καθοριστεί με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Κ.Α. ΚΑΕ 0515 «Αποζημίωση 
μελών συλλογικών οργάνων», αποφασίζουμε:

Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, με έδρα 

την Αθήνα οδός Σταδίου 29, αρμόδιο για το προσωπι−
κό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
αποτελούμενο από:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών 
ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικα−
στηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή 
αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, 
οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικεί−
ου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας 
εισαγγελίας.

β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός 
αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με 
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον 
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, 
προϊστάμενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπληρωτή 
του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ορ−
γάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συμβου−
λίου της παραγράφου 1 του άρθρ. 146Β του ν. 4057/2012. 
Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον 
Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλί−
ου ύστερα από κλήρωση που γίνεται σύμφωνα με την 
διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του 
άρθρ. 146Β του ν. 4057/2012 και υπηρετούν στην έδρα 
του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.54909 (3)
    Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο−

κάθαρσης με την επωνυμία «Ζωή Σαλονικίδου και Σία 
O.E.» και δ.τ. «Αλεξάνδρειο Νεφρολογικό Κέντρο» στη 
Θεσσαλονίκη με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο−
μείο Θεσ/κης «ΑΧΕΠΑ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά−

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ. 3 του 
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων...., για την 
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 71/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών» (ΦΕΚ 124 τ.Α΄).

4. Την από 06−12−2011 αίτηση του πληρεξούσιου δικη−
γόρου της εταιρείας με την επωνυμία «Ζωή Σαλονικίδου 
και Σία O.E.».

5. Την αριθμ. 20/235ης/05−04−2012 απόφαση της Ολομέ−
λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). 



26602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά−
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Ζωή Σα−
λονικίδου και Σία O.E.» και δ.τ. «Αλεξάνδρειο Νεφρολο−
γικό Κέντρο» με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσ/κης «ΑΧΕΠΑ».

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/κης «ΑΧΕ−
ΠΑ» θα καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς 
στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν 
προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.54913 (4)
    Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο−

κάθαρσης με την επωνυμία «Λ.Η. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΣΙΑ 
Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.» 
στην περιοχή του Νομού Κιλκίς (T.K. Κρηστώνας) με 
το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά−

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ.3 του 
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων.... για την 
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 71/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών» (ΦΕΚ 124 τ.Α΄).

4. Την αριθμ. Υ3β/Γ.Π./62773/01−09−2008 υπουργική από−
φαση με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην 
εταιρεία με την επωνυμία «Λ.Η. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» 
και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.» στην πε−
ριοχή του Νομού Κιλκίς.

5. Την αριθμ. πρωτ. 1082/01−08−2011 απόφαση της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας − Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας με θέμα: «Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Μονάδας 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην εταιρεία με την επωνυμία 
«Λ.Η. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ−
ΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε» στην περιοχή του Νομού Κιλκίς 
(T.K. Κρηστώνας)».

6. Την αριθμ. 23/235ης/05−04−2012 απόφαση της Ολομέ−
λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ).

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

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μο−
νάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Λ.Η. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε» με το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς θα καλύπτει την ανωτέ−
ρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων 
προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.54920 (5)
    Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο−

κάθαρσης του ιατρού Παρασκευόπουλου Αλέξαν−
δρου στη Βέροια Ν. Ημαθίας με το Γενικό Νοσοκο−
μείο Βέροιας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά−

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ. 3 του 
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων...,για την 
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών» (ΦΕΚ194 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 71/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών» (ΦΕΚ 124 τ.Α΄).

4. Την αριθμ. Υ3β/Γ.Π./163279/10/27−04−2011 υπουργι−
κή απόφαση με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την 
ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
στον ιατρό Παρασκευόπουλο Αλέξανδρο, στη Βέροια 
του Ν. Ημαθίας.

5. Την από 07−12−2011 αίτηση του ιατρού Νεφρολόγου 
Αλέξανδρου Παρασκευόπουλου.

6. Την αριθμ. 22/235ης/05−04−2012 απόφαση της Ολομέ−
λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ).

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

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά−
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης του ιατρού Παρασκευόπου−
λου Αλέξανδρου στη Βέροια Ν. Ημαθίας με το Γενικό 
Νοσοκομείο Βέροιας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας θα καλύπτει την ανω−
τέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων 
προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26603

Αριθμ. Υ3Γ/ΓΠ 55427 (6)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/οικ. ΓΥ/148/1−3−2012 

υπουργικής απόφασης «Υποχρεωτική ηλεκτρονική 
καταχώρηση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και στους άλλους φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης». (ΦΕΚ 545 Β΄).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 4052/2012 

(ΦΕΚ 41/1−3−2012 τ.Α΄)
2. Την αριθμ. ΔΥΓ3 (α) /οικ. ΓΥ/148/1−3−2012 (ΦΕΚ 545 Β΄) 

υπουργική απόφαση «Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατα−
χώρηση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και στους άλλους φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ3Γ/ΓΠ. 
Οικ 26869/12 (ΦΕΚ 785/Β΄) υπουργική απόφαση.

3. Το γεγονός της ανάγκης ολοκλήρωσης της προμή−
θειας και της δικτύωσης των Μονάδων Υγείας και της 
επί δεκαπενθήμερο μη λειτουργίας του συστήματος της 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ για λόγους λειτουργικής αναβάθμισης.

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

Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/οικ. ΓΥ/148/1−3−2012 
υπουργική απόφαση «Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατα−
χώρηση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και στους άλλους φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης». (ΦΕΚ 545 Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
2 ως εξής:

«Από την 1η Ιουλίου 2012 κάθε καταχώρηση χρεώνεται 
με 1 ευρώ και πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό του 
φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή 
του φαρμακοποιού ενώ συγχρόνως αφαιρείται από τη 
μισθοδοσία ή τις κατά σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού 
από το σύστημα αντίστοιχα». 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αναφερόμενη 
απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
Αριθμ. 2555 (7)
Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρι−

σης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−1997)

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 1, 3 και 280.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/22−4−2005).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 17 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/τ.Α/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ−
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

6. Την αριθμ. 27/2012 (αριθμ. πρωτ. 19140/16−5−2012 – 
ΑΔΑ: Β49ΘΝ−Χ9Δ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Διατάξεις για Φορείς Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 
94/τ.Α/23−6−2010) «Τροποποίηση της Νομοθεσίας για 
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλ−
λων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτι−
κής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθμ. 2527/7−1−2009 (ΦΕΚ 83/τ.Β/23−1−2009) κοι−
νή υπουργική απόφαση που αφορά ειδικότερα ζητήματα 
και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση 
των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πο−
λιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/τ.Α/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο−
τήτων» που αφορούν τη διοίκηση συνδέσμων ΟΤΑ.

10. Την αριθμ. 2643/25−1−1999 (ΦΕΚ 56/τ.Β/29−1−1999) 
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με την οποία στην 
περίπτωση που το άθροισμα των μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου Συνδέσμου Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων 
και Κοινοτήτων, είναι, σύμφωνα με τη διαδικασία των 
παρ. 2 έως 5 του άρθρου 207 του Π.Δ. 410/1995, άρτιος 
αριθμός, τότε στον αριθμό των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου προστίθενται ένας (1) αντιπρόσωπος από 
το Δήμο ή την Κοινότητα που έχει το μεγαλύτερο υπό−
λοιπο πληθυσμού.

11. Το γεγονός ότι:
α) Κατά τον υπολογισμό των αντιπροσώπων του κάθε 

Δήμου της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συμμετέ−
χουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Συνδέ−
σμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του 
Ν. 3463/2006 προκύπτει άρτιος αριθμός μελών Διοικη−
τικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα πενήντα τέσσερα 
(54) μέλη.

β) Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 
207 του Π.Δ. 410/1995 έχουν συμπεριληφθεί στον ισχύο−
ντα Ν. 3463/2006 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 
2 έως 5 του άρθρου 246 χωρίς ουσιαστική μεταβολή 
στον τρόπο υπολογισμού των αντιπροσώπων των ΟΤΑ 
στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου.

γ) Τα Διοικητικά Συμβούλια με άθροισμα μελών άρτιο 
αριθμό δεν έχουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα και 
πρέπει να έχουν σύνολο μελών περιττό αριθμό για να 
αποκτήσουν λειτουργικότητα.
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δ) Ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο Δήμος με τον με−
γαλύτερο πληθυσμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
άρα ο Δήμος με το μεγαλύτερο υπόλοιπο πληθυσμού 
και πρέπει στον εν λόγω Δήμο να προστεθεί ένας (1) 
ακόμη αντιπρόσωπος ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου να αποκτήσει περιττό αριθμό μελών 
και συγκεκριμένα πενήντα πέντε (55) μέλη, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην αριθμ. 2643/25−1−1999 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 56/τ.Β/29−1−1999), αποφασίζουμε: 

1. Συνιστούμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περι−
φερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου».

2. Σκοπός του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η ολοκληρωμένη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το 
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), 
και ειδικότερα η εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων 
και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευ−
ση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξερ−
γασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων 
της χωρικής του αρμοδιότητας σύμφωνα με την κοινή 
υπουργική απόφαση 2527/2009 (Α΄83) 

3. Έδρα του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περι−
φέρειας Πελοποννήσου ορίζεται η Τρίπολη που είναι 
και η έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4. Στον ανωτέρω Σύνδεσμο μετέχουν υποχρεωτικά 
όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο κάθε Δήμος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου με αιρετούς αντιπροσώπους ως εξής:

α) ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ι. Δήμος Άργους Μυκηνών με τρεις (3) αιρετούς αντι−

προσώπους
ΙΙ. Δήμος Ναυπλιέων με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο−

σώπους
ΙΙΙ. Δήμος Επιδαύρου με έναν (1) αιρετό αντιπρόσω−

πο
IV. Δήμος Ερμιονίδας με δυο (2) αιρετούς αντιπρο−

σώπους
β) ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ι. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με δυο (2) αιρετούς αντι−

προσώπους
ΙΙ. Δήμος Γορτυνίας με δυο (2) αιρετούς αντιπροσώ−

πους
ΙΙΙ. Δήμος Μεγαλόπολης με δυο (2) αιρετούς αντιπρο−

σώπους
IV. Δήμος Νότιας Κυνουρίας με έναν (1) αιρετό αντι−

πρόσωπο
V. Δήμος Τρίπολης με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο−

σώπους
γ) ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ι. Δήμος Κορινθίων με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο−

σώπους
ΙΙ. Δήμος Νεμέας με έναν (1) αιρετό αντιπρόσωπο
ΙΙΙ. Δήμος Ξυλοκάστρου − Ευρωστίνης με δυο (2) αιρε−

τούς αντιπροσώπους
IV. Δήμος Σικυωνίων με δυο (2) αιρετούς αντιπροσώ−

πους
V. Δήμος Βέλου − Βόχας με δυο (2) αιρετούς αντι−

προσώπους
VI. Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με δυο (2) 

αιρετούς αντιπροσώπους

δ) ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Ι. Δήμος Ελαφονήσου με έναν (1) αιρετό αντιπρόσω−

πο
ΙΙ. Δήμος Ευρώτα με δυο (2) αιρετούς αντιπροσώπους
ΙΙΙ. Δήμος Ανατολικής Μάνης με δυο (2) αιρετούς αντι−

προσώπους
IV. Δήμος Μονεμβασιάς με δυο (2) αιρετούς αντιπρο−

σώπους
V. Δήμος Σπάρτης με τρεις (3) αιρετούς αντιπροσώ−

πους
ε) ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ι. Δήμος Καλαμάτας με τέσσερις (4) αιρετούς αντι−

προσώπους
ΙΙ. Δήμος Μεσσήνης με δυο (2) αιρετούς αντιπροσώ−

πους
ΙΙΙ. Δήμος Πύλου − Νέστορος με δυο (2) αιρετούς αντι−

προσώπους
IV. Δήμος Τριφυλίας με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο−

σώπους
V. Δήμος Οιχαλίας με δυο (2) αιρετούς αντιπροσώ−

πους
VI. Δήμος Δυτικής Μάνης με έναν (1) αιρετό αντιπρό−

σωπο
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: Πενήντα πέντε 

(55)
5. Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε τρι−

άντα (30) έτη και μπορεί να παρατείνεται με νεώτερη 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συνδέσμου.

6. Πόροι του Συνδέσμου είναι: 
α) Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων που συμμετέχουν 

στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Εκτε−
λεστικής Επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες των 
στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν στους Δήμους 
αυτούς και διακινούνται κάθε έτος μέσω του συστή−
ματος διαχείρισης. Για τον υπολογισμό ισχύουν οι δι−
ατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 και της κοινής 
υπουργικής απόφασης 2527/2009.

β) Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που 
παρέχουν προς τρίτους 

γ) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές 
και κληροδοσίες

δ) Έσοδα από τη δική τους περιουσία, καθώς και από 
συμμετοχή τους σε προγράμματα.

ε) Έσοδα από πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συ−
στήματα του Ν. 2939/2001 και

στ) Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπο−
ρία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργει−
ας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη 
καταβολή εισφορών των ΟΤΑ ή λοιπών πελατών κ.ο.κ.

7. Η λειτουργία, η διοίκηση, τα θέματα των αρμοδιο−
τήτων των οργάνων του Συνδέσμου και η διάλυσή του 
θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κώ−
δικας Δήμων και Κοινοτήτων, τις όμοιες του Ν. 4071/2012 
καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους.

8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία όμως την παρούσα 
χρονική στιγμή δεν μπορεί να υπολογισθεί δεδομένου 
ότι η ετήσια εισφορά του κάθε Δήμου που συμμετέχει 
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στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 28 Μαΐου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

        Στην αρ. πρωτ. ΙΕ/8916/Π07/5/00240/Ε/Ν. 3299/2004/
02−06−2009 περίληψη της ΙΕ/8916/Π07/5/00240/Ε/
Ν. 3299/2004/02−06−2009 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρει−
ας Ηπείρου που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου 
επιπλωμένων διαμερισμάτων 4 αστέρων, δυναμικότητας 
14 δωματίων − 24 κλινών στον Άγιο Γεώργιο − Λευκαδί−
τικων, του Δ. Πρέβεζας, του Νομού Πρέβεζας, συνολι−
κού κόστους 1.817.000,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 
49,00% επί του συνολικού κόστους, της επένδυσης «ΙΟ−
ΝΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1233/23−06−2009 (τεύχος Β) 

διορθώνονται: 
τα εσφαλμένα:
1. «...στην ίδρυση ξενοδοχείου «κλασσικού τύπου» 4 

αστέρων....»
2. «...συνολικού κόστους «1.1.817.000,00€» με ποσοστό 

επιχορήγησης....»

στα ορθά:
1. «...στην ίδρυση ξενοδοχείου «επιπλωμένων διαμερι−

σμάτων» 4 αστέρων....» 
2. «...συνολικού κόστους «1.817.000,00€» με ποσοστό 

επιχορήγησης....».

  (Από την Περιφέρεια Ηπείρου)
F

(9)
        Στην αριθμ. Φ.8485/2012/000225/28.2.2012 περίληψη 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 727/
τ.Β΄/13−3−2012, στη σελίδα 13328 στήλη β΄, στίχο 25 εκ 
των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο: «....ΤΣΑΛΟ ΛΙΝΤΙΑ»
στο ορθό: «....ΤΣΑΛΟ ΛΙΝΤΙΤΑ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

(10)
        Στην 7003/02.04.2012 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 1370/27.04.2012 (τ.Β΄) στη σελίδα 22063, στον 
δέκατο (10) στίχο και από το σημείο «την αυτοδίκαιη 
κατάργηση τριακοσίων τριάντα μίας (331) κενών οργα−
νικών θέσεων» διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «κατάργηση τριακοσίων τριάντα μίας 
(331) κενών οργανικών θέσεων» 

στο ορθό: «κατάργηση εκατόν έξι (106) κενών οργα−
νικών θέσεων......».

(Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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