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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Μεταφορά υπαλλήλου.

  Με την αριθ. 74923/30.12.2010 κοινή απόφαση των Υφυ−
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ εξου−
σιοδότηση της παρ. 8 περ. β’ του άρθρου 18 του ν.3870/2010 

(ΦΕΚ 138/Α΄), μεταφέρεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της νομαρχιακής αυτο−
διοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, νομαρχιακό διαμέρισμα Αθη−
νών, Μήκα Ειρήνη του Ιωάννη, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού 
Λογιστικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που 
κατέχει, στην Περιφέρεια Αττικής για τη στελέχωση της 
οικείας Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, σε αντίστοιχη συ−
νιστώμενη προσωποπαγή θέση, με παράλληλη κατάργηση 
της θέσης την οποία κατείχε η υπάλληλος στην υπηρεσία 
από την οποία μεταφέρεται. Η μεταφερόμενη υπάλληλος 
υποχρεούται να ασκεί τα καθήκοντά της στην υπηρεσία 
στην οποία μεταφέρεται για τουλάχιστον μία πενταετία. 

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Νομ. Αθηνών 28053/37/31.12.2010).

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθ. 25197/2061 (2)
    ́Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας έτους 2011. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

  ΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (Α/98).

β) Του άρθρου 18 του Ν. 2224/94.
γ) Του Ν. 678/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε−

ως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και 
άλλων τινών διατάξεων», όπως συμπληρώθηκαν μεταγενέ−
στερα (ΦΕΚ 246/Α/77). δ) Του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κλπ» όπως τροποποιήθηκε με την 
διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 και του άρθρου 24 
παρ. 7 του Ν. 3762/2009

2. Του άρθρου 1 του Ν. 369/1976 «Περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως του Ν.Δ.496/1974» «περί Λογιστικού των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως τροποποιηθεί 
μεταγενεστέρως».

3. Τις ανάγκες του Ο.Ε.Ε. για αντιμετώπιση επειγουσών, 
έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών.

4. Το έγγραφο αριθ. 2/16606/022/24−4−09 του Υπουργεί−
ου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δη−
μοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ».
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5. Την αριθ. οικ.20854/54 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης» (ΦΕΚ 1673/Β/10).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του υπό έγκριση προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Εργατικής Εστίας ύψους 2.750.000,00 € περί−
που για το οικονομικό έτος 2011. Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον υπό έγκριση 
προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας οικο−
νομικού έτους 2011, με τα στοιχεία ΚΑΕ 261 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία» ύψους 2.600.000,00 € και τον 
ΚΑΕ 263 «Αμοιβή για τις εξαιρ. ημέρ. και νυκτ. ώρες» ύψους 
150.000,00 €.

7. Το έγγραφο αριθ. 58539/16−12−2010 του Ο.Ε.Ε., αποφα−
σίζουμε: 

1. Διαπιστώνουμε τις εποχιακές, έκτακτες και επείγουσες 
υπηρεσιακές ανάγκες (προετοιμασία προγραμμάτων Κοι−
νωνικού Τουρισμού χειμερινού και εαρινού ήτοι απογραφή 
και καταγραφή δικαιούχων, διενέργεια ανοιχτών διαγωνι−
σμών, διανομή εισιτηρίων, Συνοδεία−Εποπτεία εκδρομικών 
προγραμμάτων κ.λ.π). που επιβάλλουν την υπερωριακή απα−
σχόληση των τακτικών και των με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου υπαλλήλων του Οργ/σμού Εργατικής Εστίας 
από 1−1−2011 έως 31−12−2011 και εγκρίνουμε την απασχόλησή 
τους ως εξής:

Α) Για τους 809 τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου υπαλλήλους (794 τακτικοί, 10 με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 5 υπάλληλοι με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα γρα−
φεία του Προέδρου και Αντιπροέδρου) κατά τις απογευμα−
τινές ώρες και μέχρι της 22ας νυκτερινής ώρας πέραν από 
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, για 388.320 ώρες 
συνολικά (μέχρι 40 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο).

Β) Για τους 615 τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου υπαλλήλους (600 τακτικοί, 15 με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου) 
κατά τις Κυριακές & εξαιρέσιμες για 22.000 ώρες συνολικά 
(μέχρι 16 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο)

2. Η κατανομή των παραπάνω εγκριθεισομένων ωρών 
ανά υπάλληλο θα γίνει με απόφαση της Προέδρου του 
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται 
οι άμεσοι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε και οι 
υπεύθυνοι των Γραφείων Διανομής Εισιτηρίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ 

F
   Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π.124762 (3)
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Γενικό Νοσοκομείο 

Γιαννιτσών .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 25 του Ν.Δ 496/74 «Περί Λογιστικού 

Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει 
μέχρι σήμερα (ΦΕΚ 204 Α΄).

β. Του Ν.Δ 2592/53 «Περί οργάνωσης της Ιατρικής Αντί−
ληψης» όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει 
μέχρι σήμερα. (ΦΕΚ 254 Α΄).

γ. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄).

2. Τα άρθρα 48 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β/3−12−09).

4. Την αριθ. Α3β/οικ.19301/86 Απόφαση (ΦΕΚ 894/Β/86) 
«Περί Αναμόρφωσης του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο−
μείου Γιαννιτσών» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε μεταγενέστερα.

5. Την αριθ. 18/1−9−2010 (θέμα 10°) απόφαση του Δ.Σ. του 
Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών.

6.Τις συνθήκες λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Γιαννιτσών.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του 
Νοσοκομείου με την απόφαση αυτή, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε πάγια προκαταβολή στο Γενικό Νοσοκομείο 
Γιαννιτσών.

2. Καθορίζουμε το ύψος της πάγιας προκαταβολής του 
Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών στα 1.500 ευρώ και ορί−
ζουμε τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0824, 0831, 0832, 0834, 0841, 
0842, 0863, 0881, 0884, 0887, 0888, 0889, 0891, 1129, 1261, 1281, 
1292, 1299, 1311, 1312, 1313, 1329, 1352, 1359, 1381, 1413, 1431, 1438, 
1439, 1511, 1731, και 1899, του προϋπολογισμού του, σε βάρος 
των οποίων θα ενεργούνται πληρωμές δαπανών από την 
πάγια προκαταβολή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
   Αριθ. 132349/91 (4)
΄Εγκριση πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων υπο−

χρεώσεων του μέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης 
για το έτος 2011. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ́Εχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ Α΄34), όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84. Συμμετοχή της Ελλάδος 
στο κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ Α70) και στο άρθρο 65 του 
Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α101).

3. Των άρθρων 22, 23, 26, 27 και 28 του Ν.992/1979 «Περί 
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή 
της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων 
(ΦΕΚ Α΄ 280).
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4. Του Π.Δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλι−
ευτικήν παραγωγή» και του Ν. 1409/83 συμπλήρωση των 
διατάξεων του άνω Π.Δ.

5. Του Ν. 2065/92 άρθρο 39, παρ. 10, περί κοινών αποφά−
σεων Υπουργού Γεωργίας και Οικονομικών για την έγκριση 
οικονομικών ενισχύσεων.

6. Του άρθρου 99 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).

7. Του Ν.2237/94 και του άρθρου 28 του Ν.2945/01 για την 
εφαρμογή της πρόωρης συνταξιοδότησης και συναφών 
θεμάτων.

8. Του Π.Δ. 402/1998 σχετικά με τον Οργανισμό του Υπ. 
Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α΄) και ειδικότερα 
το άρθρο 15 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 παρ. 6 
και 7 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄) «Σύσταση, οργάνωση 
ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τον τίτλο 
’Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής 
Ανάπτυξης’ (Ε.Π.Α.Α.)» Των άρθρων 13−29 Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 
200 Α΄) «σύσταση ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν.2732/99 (ΦΕΚ 154 
Α΄),το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το αρθ. 
29 παρ. 1−8 του Ν.3147/03 (ΦΕΚ 135/Α΄/03).

9. Του Ν. 3508/06 (ΦΕΚ 249/Α΄) Ρυθμίσεις θεμάτων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άρθρο 3.

10. Του άρθρου 46 παρ. 4 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/07 
Α΄), με το οποίο ο «Διοικητικός Τομέας Προγραμματισμού 
& Εφαρμογών του Γ’ ΚΠΣ» μετονομάζεται σε «Διοικητικό 
Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών».

11. Του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1257/99 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ και για 
την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών 
όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. 1783/2003.

12. Του Καν. (ΕΚ) αριθ. 817/2004 για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το ΕΓΓΠΕ.

13. Του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής.

14. Του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Του Καν. (Ε.Κ.) 1320/06 (L 243) της Επιτροπής για την 
θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται από τον Καν. (Ε.Κ.) 
1698/2005 και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2.

16. Του Καν. 1974/06 (L 368) της Επιτροπής για την θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1968/05 
του Συμβουλίου για τη Στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης 
από το ΕΓΤΑΑ.

17. Της αριθ. 2006/C319/EK Ανακοίνωσης της Ευρ. Επιτρο−
πής σχετικά με τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για 
τις Κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας και Δα−
σοκομίας 2007 − 2013 (IV.Z. Ενισχύσεις για πρόωρη συνταξι−
οδότηση ή για την παύση γεωργικών δραστηριοτήτων).

18. Του Καν. 1857/2006 (L 358) της Επιτροπής για την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρα−
τικές ενισχύσεις και ιδίως το άρθρο 8 που αφορά τις ενι−
σχύσεις για Πρόωρη Συνταξιοδότηση.

19. Του Καν. 885/2006 (L 171) της Επιτροπής για την θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1290/2005 
του Συμβουλίου.

20. Του Καν. 883/2006 (L 171) της Επιτροπής για την θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1290/2005 
του Συμβουλίου.

21. Της αριθ. 379286/2001 (ΦΕΚ 1102 Β΄) απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως 
Οργανισμού Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Της αριθ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215 Β΄) απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας «περί αρμοδιοτήτων των Δ/νσε−
ων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση της 
ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ».

23. Της αριθ. 389578/21−11−2000 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Κανονισμός διαδι−
κασίας πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ−Ν.Π.Ι.Δ. των ενισχύσεων 
που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».

24. Της αριθ. 408583/6914/422/29−11−2000 (ΦΕΚ 1523 τ.Β΄) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο−
νομικών και Γεωργίας «Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότη−
σης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1257/99 
του Συμβουλίου» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της.

25. Της αριθ. 410544/7192/11−12−2000 απόφασης Υπουργού 
Γεωργίας με λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος 
όπως τροποποιημένη ισχύει.

26. Των σχετικών μεταξύ ΑΤΕ−Δημοσίου συμβάσεων που 
ορίζουν φορέα υλοποίησης και εφαρμογής την ΑΤΕ κατ’ 
εντολή και λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

27. Της Κ.Υ.Α. 305893/8482/22−11−02 περί αμοιβής της ΑΤΕ 
κλπ.

28. Της ΚΥΑ 515/212964/878/24−1−2003 « Καθορισμός των 
δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής των δικαιούχων 
του προγράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης κλπ 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. 
715/329216/3766/ 30−9−2009 ΚΥΑ».

29. Της ΚΥΑ 677/258146/338/17−1−07 «έγκριση πιστώσεων 
για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου 
της Πρόωρη Συνταξιοδότηση για το έτος 2007».

30. Της αριθ. 324005/09−9−2008, (ΦΕΚ 1886/Β΄/12−09−08) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί−
ας και Οικονομικών−Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού 
Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007−2013».

31. Της αριθ. 8543/19−9−2008 Απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί εκχώρησης αρ−
μοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στην ΕΥΔ ΕΠΑΑ».

32. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ221/Α72009) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»).

33. Του Ν. 3698/08 (ΦΕΚ 198 Α΄), άρθρο 35, παρ. 1, Ρυθμί−
σεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις.

34. Του αριθ. 80/5−1−2007 εγγράφου της Δ.Α. Ε.Π.Α.Α. σχε−
τικά με την γνωστοποίηση έναρξης πληρωμών ανειλημμέ−
νων υποχρεώσεων.

35. Της αριθ. 2672/3−12−2009, (ΦΕΚ 2408/Β) Κοινής Απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών».

II. Το γεγονός ότι:
36. το άρθρο 88 του Καν. 1698/2005 του Συμβουλίου επι−

τρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.
37. το άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής 

επιτρέπει την απαλλαγή από την Κοινοποίηση Κρατικών 
Ενισχύσεων

38. το άρθρο 57 του Καν. 1974/2006 της Επιτροπής αφο−
ρά χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Π.Α.Α.

39. θα πρέπει να συνεχίσουν οι πληρωμές των δικαιούχων 
της πρόωρης συνταξιοδότησης και κατά το τρέχον έτος.
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40. από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους μέχρι 124 εκατ. ευρώ, 
αποφασίζουμε: 

1. Για τη συνέχιση των πληρωμών των δικαιούχων καθώς 
και για τη διαχείριση του προγράμματος της Πρόωρης 
Συνταξιοδότησης των Αγροτών, σχετικά με τις νομικές δε−
σμεύσεις που έχουν αναληφθεί για το εν λόγω πρόγραμμα 
στα πλαίσια του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) 2000−2006, Άξονας 1, Μέτρο 1, εγκρί−
νεται η διάθεση ποσού ύψους μέχρι 124 εκατ. ευρώ για το 
έτος 2011 και μετέπειτα ετών, σε εκτέλεση της Κ.Υ.Α. αριθ. 
677/258146/338/17−1−2007 Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οργανισμός πληρωμής είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Η συνολική δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την 

εφαρμογή του μέτρου για την πληρωμή των δικαιούχων 
ενταγμένων στο πρόγραμμα, βαρύνει τον Ειδικό Λογαρια−
σμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος 
χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 του Τακτικού Προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

4. Το ποσό της δαπάνης με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί 
ο ΕΛΕΓΕΠ το 2011, ανέρχεται σε ύψος μέχρι 118 εκ. ευρώ.

5. Στην παραπάνω συνολική εγκεκριμένη πίστωση της 
παραγράφου 1 συμπεριλαμβάνεται προς διάθεση:

Η αμοιβή της ATEbank, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμ−
βαση «ΑΤΕ −Δημοσίου» και την Κ.Υ.Α. αριθ. 305893/8482/22−
11−02 (ΦΕΚ 1491/Β΄).

6. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της πα−
ρούσας.

7. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από 1−1−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

F
Αριθ. 557 (5)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Βόλου.

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 17 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και 

κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικατα−
στάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν.1756/1988 εκ 
νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.2479/1997.

β) Του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α΄ του ν. 2812/2000.
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005. 

2. Τη με αριθμό 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης (Β΄/842). 

3. Τη με αριθμό 19/2010 απόφαση της Ολομέλειας του 
Πρωτοδικείου Βόλου. 

4. Τη με αριθμό 5/2010 απόφαση της Ολομέλειας του 
Εφετείου Λάρισας. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Πρωτοδικείου Βόλου, όπως διαμορφώθηκε με τη με αριθμό 
5/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Λάρισας, 
μετά από παραπομπή σ’αυτήν από τον Υπουργό Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της με 
αριθμό 19/2010 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδι−
κείου Βόλου, η οποία έχει ως εξής:

Ορίζει μια ακόμη δικάσιμο του Τριμελούς Πλημμελειοδι−
κείου Βόλου κατά μήνα, την ενδιάμεση μεταξύ των δύο (2) 
προσδιορισμένων δικασίμων για την εκδίκαση μισθωτικών 
διαφορών ημέρα Πέμπτη κάθε μήνα κατά το χρονικό διά−
στημα 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Σεπτεμβρίου του επόμενου 
έτους (εξαιρέσει των δικαστικών διακοπών και των διακο−
πών Χριστουγέννων και Πάσχα).

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Λάρισα στις 
19 Νοεμβρίου 2010.

Ο Διευθύνων το Εφετείο Λάρισας
Κων/νος Παπασταματίου, Πρόεδρος Εφετών

Η Γραμματέας
Ελένη Χατζή

Οι Πρόεδροι Εφετών
Άγγελος Λιάπης, Παναγιώτης Κατσιρούμπας

Οι Εφέτες
Γρηγόριος Παπαδημητρίου, Χρυσούλα Χαλιαμούρδα

 Γεώργιος Αποστολάκης, Νικόλαος Παπαδούλης 
Σοφία Πανουτσακοπούλου, Γρηγόριος Καλαθάς,

Ελένη Πολύχρονου, Περικλής Αλεξίου
Ευάγγελος Μητσέλος, Νικόλαος Πουλάκης, 

Θεοδώρα Σακελλαρίου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ

F
    Αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/119193/5515 (6)

Τροποποίηση σύστασης Επιτροπών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «Συγχώνευση των Υπουρ−

γείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
2. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄) «Διορισμός Υπουργών 

και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄) περί Ορ−
γανισμού του ΥΠ.ΠΟ.

5. Τις διατάξεις του Ν.2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α΄/4−3−1992) «Τα−
μείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολο−
γικών ΄Εργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του 
Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄/3−
3−1994).
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7. Την Υ.Α ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/1373/3−2−2003 (ΦΕΚ 133/Β΄/7−2−
2003) «΄Εγκριση κανονισμού λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις αριθ.:
— ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/19079/82/2−3−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 477/

Β΄/5−3−2004), Τροποποίηση απόφασης σύστασης της Επι−
τροπής για το ́ Εργο «Προστασία, έρευνα και ανάδειξη των 
αρχαίων χώρων Πλευρώνας, Οινιαδών και Παλαίρου του Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας»,

— ΥΠ.ΠΟΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/5198/255/17−1−2007 Υ.Α., όπως 
ανακοινοποιήθηκε την 27/02/2007 (ΦΕΚ 343/Β΄/13−3−2007), 
΄Εγκριση πρότασης: 1) Τροποποίηση του έργου του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.
«Συντήρηση − στερέωση − αναστήλωση αποκατάσταση − 
προστασία − ανάδειξη − στο Νομό Αρκαδίας: α) του αρχαίου 
θεάτρου και της αγοράς Μεγαλόπολης, β) της ρωμαϊκής 
έπαυλης του Ηρώδη του Αττικού στη Λουκού Κυνουρίας, 
γ) του ιερού και του ευρύτερου χώρου της Αθηνάς Αλέας 
στην Τεγέα και δ) του ιερού της Δέσποινας στη Λυκόσουρα 
Αρκαδίας, στα έργα α) Συντήρηση − στερέωση − αναστήλω−
ση αποκατάσταση − προστασία − ανάδειξη της ρωμαϊκής 
έπαυλης του Ηρώδη του Αττικού στη Λουκού Κυνουρίας, 
του ιερού και του ευρύτερου χώρου της Αθηνάς Αλέας στην 
Τεγέα και β) Συντήρηση − στερέωση − αναστήλωση απο−
κατάσταση − προστασία − ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου 
και της αγοράς Μεγαλόπολης και του ιερού της Δέσποινας 
στη Λυκόσουρα Αρκαδίας» 2) Συγκρότηση Επιστημονικών 
Επιτροπών των ως άνω δύο έργων,

— ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/36453/14−7−2000 Υ.Α. (ΦΕΚ 949/Β΄/31−7−
2000), «Σύσταση Επιτροπών στο Υπουργείο Πολιτισμού», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 526/5− 01−
2001 (ΦΕΚ4/Β΄/9−1−2001) όμοια πράξη,

— ΥΠ.ΠΟΔΙΔΚ/Φ701/36459/2−7−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 950/Β΄/9−7−
2003), Τροποποίηση σύστασης Επιτροπής για τη Συντήρηση 
Μνημείων Δήλου,

— ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/73984/23−12−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ1970/
Β΄/31−12−2003), Σύσταση Επιτροπής για το ΄Εργο «΄Ερευνα, 
προστασία, ανάδειξη ευρημάτων του ταφικού Τύμβου της 
Μικρής Δοξιπάρας − Ζώνης Νομού ΄Εβρου»,

— ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/101860/16−11−2006 ΤΑ. (ΦΕΚ 1755/
Β΄/30−11−2006), ΄Εγκριση συγκρότησης Επιστημονικής Επι−
τροπής του ́ Εργου «Συντήρηση Ναού Επικουρίου Απόλλω−
νος στις Βάσσες Φιγαλείας»,

— ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/24445/29−4−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 571/Β΄/8−
5−2002), Τροποποίηση αποφάσεων σύστασης Επιτροπών 
στο Υπουργείο Πολιτισμού,

— ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.70/8014/13−2−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 192/Β΄/20−
2−2002), Σύσταση Επιτροπών στο Υπουργείο Πολιτισμού,

— ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/49281/25−9−2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 1264/Β΄/1−
10−2001), Σύσταση Επιτροπών στο Υπουργείο Πολιτισμού,

— ΥΠ.ΠΟΦΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21−ΣΤ/54685/780/28−6−2005 
Υ.Α. (ΦΕΚ1157/Β΄/19−08− 2005), ΄Ενταξη του ΄Εργου «Μου−
σειολογική Μουσειογραφική μελέτη του Νέου Μουσείου 
Πατρών» στο ΤΔΠΕΑΕ,

— ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/11871/393/10−2−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 267/
Β΄/10−2−2004), Σύσταση Επιτροπής για το ΄Εργο «Ανάδειξη 
και προστασία του αρχαιολογικού χώρου «Παλαιομονάστη−
ρο» στο δημοτικό διαμέρισμα Αραχωβίτικων Δήμου Ρίου, 
Ν. Αχαΐας»,

− ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/6360/14−2−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 223/Β΄/28−
2−2003), Τροποποίηση της 22233/3−5−2001 απόφασης «Σύ−
σταση Επιτροπής για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου 
Φιλίππων»,

και την ΥΠ.ΠΟΔΟΕΠΤ/ΤΟΠΤΝΣ/21644/24−3−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 
409/Β΄/30−3−2005), «Σύσταση Επιτροπής στο Υπουργείο Πο−
λιτισμού».

9. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολο−
γικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 43/2−11−2010 
Συνεδρία του, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/19079/ 
82/2−3−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 477/Β΄/5−3−2004), που αφορά σε 
τροποποίηση απόφασης σύστασης της Επιτροπής για το 
΄Εργο «Προστασία, έρευνα και ανάδειξη των αρχαίων χώ−
ρων Πλευρώνας, Οινιαδών και Παλαίρου του Ν. Αιτωλοα−
καρνανίας» και ορίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή αποτελείται 
από πέντε (5) μέλη ως εξής:

−2 Αρχαιολόγοι
−1 Αρχιτέκτων
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Συντηρητής
2. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/

Φ39/5198/255/17−1−2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 343/Β΄/13−3−2007) ως προς 
το σημείο που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής για 
το ΄Εργο «Συντήρηση − στερέωση − αναστήλωση − αποκα−
τάσταση − προστασία − ανάδειξη της ρωμαϊκής έπαυλης 
του Ηρώδη του Αττικού στη Λουκού Κυνουρίας, του ιερού 
και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Αθηνάς Αλέας 
στην Τεγέα Νομού Αρκαδίας» και ορίζουμε ότι η Επιτροπή 
αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής:

−1 Αρχαιολόγος
−1 Αρχιτέκτων
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Συντηρητής
−1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/ 5198/ 

255/17−1−2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 343/Β΄/13−3−2007) ως προς το σημείο 
που αφορά στη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής 
του έργου «Συντήρηση − στερέωση − αναστήλωση − αποκα−
τάσταση − προστασία − ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου και 
της αγοράς Μεγαλόπολης και του ιερού της Δέσποινας στη 
Λυκόσουρα Νομού Αρκαδίας» και ορίζουμε ότι η Επιτροπή 
αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής:

−2 Αρχαιολόγοι
−1 Αρχιτέκτων
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Συντηρητής
4. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/36453/14−7−2000 

Υ.Α. (ΦΕΚ 949/Β΄/31−7−2000), με θέμα «Σύσταση Επιτροπών 
στο Υπουργείο Πολιτισμού», όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με την αριθ. 526/5−1−2001 (ΦΕΚ 4/Β΄/9−01−2001) 
όμοια πράξη, ως προς το σημείο που αφορά στη σύσταση 
Επιτροπής για το ́ Εργο «Προστασία, ́ Ερευνα και Ανάδειξη 
των Προϊστορικών Εγκαταστάσεων της Επαρχίας Πατρών 
του Νομού Αχαΐας» και ορίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή απο−
τελείται από τρία (3) μέλη ως εξής:

−1 Αρχαιολόγος
−1 Αρχιτέκτων
−1 Πολιτικός Μηχανικός
5. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟΔΙΔΚ/Φ701/36459/2−7−

2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 950/Β΄/9−7−2003), με θέμα «Τροποποίηση της 
ΥΠ.ΠΟΓΝΟΣ/36453/14−7−2000 απόφασης Σύστασης Επιτρο−
πών στο Υπουργείο Πολιτισμού», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την αριθ. 526/5−1−2001 (ΦΕΚ 4/Β΄/9−1−2001) 
όμοια πράξη, ως προς το σημείο που αφορά στη σύστα−
ση Επιστημονικής Επιτροπής του έργου «Συντήρηση των 
Μνημείων της Δήλου» και ορίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή 
αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής:

−2 Αρχαιολόγοι
−2 Αρχιτέκτονες
−1 Συντηρητής
6. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/73984/ 

23−12−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1970/Β΄/31−12−2003), που αφορά σε 
σύσταση Επιτροπής για το έργο «΄Ερευνα, Προστασία και 
Ανάδειξη ευρημάτων του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξι−
πάρας − Ζώνης Νομού ́ Εβρου» και ορίζουμε ότι η Επιτροπή 
αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής:
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−2 Αρχαιολόγοι
−1 Αρχιτέκτων
−1 Συντηρητής
−1 Πολιτικός Μηχανικός
7. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/101860/ 

16−11−2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1755/Β΄/30−11−2006), που αφορά σε 
έγκριση συγκρότησης Επιτροπής του έργου «Συντήρηση 
Ναού Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες Φιγαλείας» και 
ορίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή αποτελείται από επτά (7) 
μέλη ως εξής:

−3 Αρχαιολόγοι
−2 Αρχιτέκτονες
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Χημικός ή Χημικός Μηχανικός
8. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/49281/ 

25−9−2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 1264/Β΄/1−10−2001), με θέμα «Σύσταση 
Επιτροπών στο Υπουργείο Πολιτισμού», ως προς το ση−
μείο που αφορά στη σύσταση Επιτροπής για το ΄Εργο 
«Συντήρηση, Ανάδειξη και Αποκατάσταση Μνημείων Κέας» 
και ορίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή αποτελείται από επτά 
(7) μέλη ως εξής:

−3 Αρχαιολόγοι
−2 Αρχιτέκτονες
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Γεωλόγος−Γεωμορφολόγος
9. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/24445/ 

29−4−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 571/Β΄/8−5−2002), με θέμα «Τροποποίηση 
αποφάσεων σύστασης Επιτροπών στο Υπουργείο Πολιτι−
σμού», ως προς το σημείο που αφορά στη σύσταση της 
Επιστημονικής Επιτροπής του έργου «Συντήρηση, Στερέωση 
και Ανάδειξη του Ανακτόρου Κνωσού και του Αρχαιολο−
γικού Χώρου Κνωσού» και ορίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή 
αποτελείται από επτά (7) μέλη ως εξής:

−3 Αρχαιολόγοι
−1 Αρχιτέκτων
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Συντηρητής
−1 Χημικός ή Χημικός Μηχανικός
10. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟΦΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/ Φ21−

ΣΤ/54685/780/28−6−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1157/Β΄/19−8−2005), με θέμα 
΄Ενταξη του ́ Εργου «Μουσειολογική − Μουσειο γραφική με−
λέτη του Νέου Μουσείου Πατρών» στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. ως προς 
το σημείο που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής και 
ορίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε (5) 
μέλη ως εξής:

−2 Αρχαιολόγοι
−2 Αρχιτέκτονες
−1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
11. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/36453/14−7−2000 

Υ.Α. (ΦΕΚ 949/Β΄/31−7−2000) με θέμα «Σύσταση Επιτροπών 
στο Υπουργείο Πολιτισμού»,, ως προς το σημείο που αφορά 
στη σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής του ΄Εργου «Απο−
κατάσταση και Ανάδειξη των Μνημείων της Νικόπολης» 
και ορίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή αποτελείται από επτά 
(7) μέλη ως εξής:

−3 Αρχαιολόγοι
−2 Αρχιτέκτονες
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Συντηρητής
12. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/11871/ 

393/10−2−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 267/Β΄/10−2−2004) σύστασης Επιτρο−
πής του ́ Εργου «Ανάδειξη και Προστασία του Αρχαιολογι−
κού Χώρου «Παλαιομονάστηρο» στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Αραχωβίτικων Δήμου Ρίου, Νομού Αχαΐας» και ορίζουμε 
ότι η Επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως 
εξής:

−2 Αρχαιολόγοι
−1 Αρχιτέκτων
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Συντηρητής
13. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/24445/ 

29−4−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 571/Β΄/8−5−2002), με θέμα «Τροποποίηση 
αποφάσεων σύστασης Επιτροπών στο Υπουργείο Πολιτι−
σμού», ως προς το σημείο που αφορά στην Επιτροπή του 
έργου «΄Ερευνα, Προστασία και Ανάδειξη του Προϊστορικού 
Οικισμού στο Παλαμάρι της Σκύρου» και ορίζουμε ότι η 
Επιτροπή αυτή αποτελείται από επτά (7) μέλη ως εξής:

−3 Αρχαιολόγοι
−1 Αρχιτέκτονας
−1 Συντηρητής
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Γεωφυσικός
14. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/36453/14−7−2000 

Υ.Α. (ΦΕΚ 949/Β΄/31−7−2000), με θέμα «Σύσταση Επιτροπών 
στο Υπουργείο Πολιτισμού», ως προς το σημείο που αφορά 
στη σύσταση Επιτροπής του ΄Εργου «Ανάδειξη, Αναστή−
λωση και Συντήρηση των Κάστρων της Επαρχίας Πυλίας 
(Νιόκαστρο, Παλαιοναυαρίνο, Κάστρο Μεθώνης και Κάστρο 
Κορώνης)» και ορίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή αποτελείται 
από πέντε (5) μέλη ως εξής:

−3 Αρχαιολόγοι
−1 Αρχιτέκτων
−1 Πολιτικός Μηχανικός
15. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/36453/14−7−2000 

Υ.Α. (ΦΕΚ 949/Β΄/31−7−2000), με θέμα «Σύσταση Επιτροπών 
στο Υπουργείο Πολιτισμού», ως προς το σημείο που αφο−
ρά στη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης ΄Εργων στα 
Μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ορίζουμε 
ότι η Επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως 
εξής:

−2 Αρχαιολόγοι
−2 Αρχιτέκτονες
−1 Πολιτικός Μηχανικός
16. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/6360/ 

14−2−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 223/Β΄/28−2−2003), που αφορά σε τρο−
ποποίηση απόφασης σύστασης Επιτροπής του έργου «Ανά−
δειξη του Αρχαίου Θεάτρου των Φιλίππων» και ορίζουμε ότι 
η Επιτροπή αυτή αποτελείται από επτά (7) μέλη ως εξής:

−3 Αρχαιολόγοι
−2 Αρχιτέκτονες
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Συντηρητής
17. Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ.ΠΟΔΟΕΠΤ/ΤΟΠΤΝΣ/ 21644/ 

24−3−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 409/Β΄/30−3−2005), που αφορά σε σύ−
σταση Επιτροπής για το ΄Εργο «Αποκατάσταση, ανάδειξη 
του μεσαιωνικού οικισμού Αναβατού Χίου και Κάστρου 
Χίου» και ορίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 
πέντε (5) μέλη ως εξής:

−2 Αρχαιολόγοι
−1 Αρχιτέκτων
−1 Πολιτικός Μηχανικός
−1 Συντηρητής
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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    Αριθ. οικ.148 (7)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων .

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 και ιδίως της παρ. 1 περ. 

ιγ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) «Ορ−
γανισμός της Περιφέρειας Αττικής».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στον Ανδρουλακάκη Νικόλαο του Ιωάν−
νη, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής, την 
άσκηση της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προβλέπεται στο άρθρο 
9 παρ.1 του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Αττικής» σχετικά με την παρακολούθηση 
στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη για την υποστήριξη της 
εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

F
   Αριθ. οικ.82 (8)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  ΄Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 159 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/ 

7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

2. Την αριθ. 71352/42/14−12−2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ, 
αποφασίζουμε: 

Αναθέτουμε στους πιο κάτω αναγραφόμενους Περιφε−
ρειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την 
άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

Στον Περιφερειακό Σύμβουλο, Κρεμαστινό Δημήτριο του 
Ιωάννη τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα υγεί−
ας (συντονισμού και σχεδιασμού) για όλη την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου. Επιπλέον του αναθέτουμε και τις αρμο−
διότητες του άρθρου 24 του Π.Δ. 130/2010, που αφορούν 
τα θέματα της Δημόσιας Υγείας για τις περιφερειακές 
ενότητες Δωδεκανήσου.

Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Μουτάφη−Κουντούρη Δέ−
σποινα του Αντωνίου τις αρμοδιότητες του άρθρου 25 του 
π.δ. 130/2010, που αφορούν σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας 
για τις περιφερειακές ενότητες Δωδεκανήσου.

Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Μπαφίτη Ανδριάνα−Γεωργία 
του Αιγέα τις αρμοδιότητες του άρθρου 25 παρ. δ΄, που 
αφορούν σε θέματα Αθλητισμού για τις περιφερειακές 
ενότητες Δωδεκανήσου.

Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Φάκκα − Βασιλαράκη Ζηνο−
βία του Φιλήμονα τις αρμοδιότητες του άρθρου 25 παρ. δ΄, 
που αφορούν σε θέματα Πολιτισμού για τις περιφερειακές 
ενότητες Δωδεκανήσου.

Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Γρυπάρη Δημήτριο του Ιω−
άννη τις αρμοδιότητες του άρθρου 26 παρ. γ΄, που αφορούν 
σε θέματα Αθλητισμού και Πολιτισμού για τις περιφερεια−
κές ενότητες Κυκλάδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ερμούπολη, 13 Ιανουαρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 

F
   Αριθ. απόφ. 510/06 (9)
Περιεχόμενο και τρόπος τήρησης του αλφαβητικού ευρε−

τηρίου των δικαιούχων των δικαιωμάτων που έχουν εγ−
γραφεί στο κτηματολογικό βιβλίο. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  ΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3§2 στοιχείο ε’ και 24 του ν. 

2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 275/3.12.1998), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της αρ. 
10887/12−3−2007 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί 
μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων του Ο.Κ.Χ.Ε. στην 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (ΦΕΚ 416/Β΄/26.3.2007).

3. Την πρόταση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που περιέχεται 
στο αριθ. 441/24−11−2010 πρακτικό του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟ−
ΛΟΓΙΟ Α.Ε., με την οποία η εταιρία προτείνει προς τον 
Ο.Κ.Χ.Ε. την έκδοση απόφασης περί του περιεχομένου και 
τρόπου τήρησης του αλφαβητικού ευρετηρίου των δικαι−
ούχων των δικαιωμάτων που έχουν εγγραφεί στο κτημα−
τολογικό βιβλίο.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζει: 

Άρθρο 1

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 3§2 στοιχ. ε΄ του ν. 2664/1998 
αλφαβητικό ευρετήριο των δικαιούχων των δικαιωμάτων που 
έχουν εγγραφεί στο κτηματολογικό βιβλίο περιέχει τα στοι−
χεία των προσώπων (φυσικών και νομικών) που ασκούν ή σε 
βάρος των οποίων ασκούνται εγγραπτέα δικαιώματα και των 
ακινήτων επί των οποίων υφίστανται οι σχετικές εγγραφές, 
που φέρουν τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.

Άρθρο 2

Η εισαγωγή και εγγραφή των προσώπων (φυσικών και 
νομικών) που ασκούν ή σε βάρος των οποίων ασκούνται 
εγγραπτέα δικαιώματα διενεργείται υποχρεωτικά ψηφιακά 
κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής καταχώρισης στο κτη−
ματολογικό βιβλίο κάθε εγγραπτέας πράξης, διά της οποίας 
εισάγεται στη Βάση Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογί−
ου πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρούσας. 
Όταν πρόκειται για καταχώριση εγγραπτέας πράξης διά 
της οποίας πρόσωπο ήδη εγγεγραμμένο στην ηλεκτρονική 
βάση καθίσταται δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος σε 
νέο ακίνητο, η εγγραφή του προσώπου ενημερώνεται με 
τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου του νέου ακι−
νήτου. Κατά την εισαγωγή του προσώπου συμπληρώνονται 
τα στοιχεία που το προσδιορίζουν κατά μεταφορά από το 
περιεχόμενο της προς καταχώριση εγγραπτέας πράξης.

Άρθρο 3

Το βιβλίο του αλφαβητικού ευρετηρίου στην έντυπη 
μορφή του συντίθεται από κινητά μηχανογραφικά φύλλα, 
που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής. Για κάθε νέα 
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εισαγωγή και εγγραφή προσώπου που διενεργείται κατά τη 
διάρκεια της ηλεκτρονικής καταχώρισης στο κτηματολογι−
κό βιβλίο σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, γίνεται 
αυθημερόν χειρόγραφη προσθήκη στην οικεία θέση του 
έντυπου αλφαβητικού ευρετηρίου. Το ίδιο ισχύει και όταν 
μετά την καταχώριση εγγραπτέας πράξης πρόσωπο ήδη 
εγγεγραμμένο στην ηλεκτρονική βάση, καθίσταται δικαι−
ούχος εγγραπτέου δικαιώματος σε νέο ακίνητο. Στην πε−
ρίπτωση αυτή γίνεται χειρόγραφη προσθήκη του Κωδικού 
Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου του νέου ακινήτου στην 
οικεία θέση. Το έντυπο βιβλίο του ευρετηρίου δύναται, κατά 
την κρίση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφεί−
ου, να αντικαθίσταται με νεότερο ενημερωμένο παράγωγο 
της ψηφιακής μορφής.

Άρθρο 4

Το αλφαβητικό ευρετήριο τηρείται ηλεκτρονικά. Η έρευνα 
στο ηλεκτρονικό αρχείο του αλφαβητικού ευρετηρίου στο 
χώρο του Κτηματολογικού Γραφείου διενεργείται μέσω 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που προορίζονται αποκλειστικά 
για το σκοπό αυτό και είναι αριθμού ανάλογου των απαιτή−
σεων επιτόπιας έρευνας σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο. 
Σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά εφικτή η έρευνα στο 
ηλεκτρονικό αρχείο του αλφαβητικού ευρετηρίου, αυτή 
γίνεται στο έντυπο βιβλίο του αλφαβητικού ευρετηρίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πρόεδρος
Γ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

   Στην 70855/30.12.10 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2096/Β΄/31.12.2010, γίνεται η εξής 
διόρθωση:

α) Στην παρ. 5:
Από το λανθασμένο «δώδεκα χιλιάδων εκατό (12.100) 

ευρώ»,
στο ορθό «τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) ευρώ».
β) Μετά το αποφασίζουμε στην παρ. 1:
Από το λανθασμένο «τρία άτομα ΔΕ Διοικητικού»,
στο ορθό «έξι άτομα, 5 ΠΕ και 1 ΔΕ», και
γ) Μετά το αποφασίζουμε στην παρ. 3:

Από το λανθασμένο «δώδεκα χιλιάδων εκατό (12.100) 
ευρώ»,

στο ορθό «τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) ευρώ». 

  (Από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 

F
(11)

     Στην αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2186/23882/31.12.2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου 
Διανομής για το έτος 2011», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
Β΄ 2094/31.12.2010, γίνεται η εξής διόρθωση στον αριθμό 
Πρωτοκόλλου:

Από το εσφαλμένο: «Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2186/23882/31.12.2010»,
στο ορθό: «Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2186/28577/31.12.2010».

   (Από το Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής)

F
(12)

      Στηv αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2170/28381/31.12.2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους και Μοναδιαί−
ες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 
2011», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2094/τ.Β΄/31.12.2010, 
γίνεται η εξής διόρθωση στον αριθμό Πρωτοκόλλου:

Από το εσφαλμένο «Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2170/28381/31.12.2010», 
στο ορθό «Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2170/28576/31.12.2010».

   (Από το Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής)

F

(13)

1.     Στην αριθ. Υ10α/Γ.Π.οικ. 521/31−12−2010 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2113/Β΄/31−12−2010, 
στη σελίδα 36653, στήλη β΄, και που αφορά στην βεβαίωση 
ύπαρξης πίστωσης, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο «στο Φ 15/210 ΚΑΕ 0562 ποσού 
3.130.645€»,

στο ορθό «στο Φ 15/210 ΚΑΕ 0562 ποσού 1.897.201€».

2. Στην αριθ. Υ10α/Γ.Π.οικ. 516/31−12−2010 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2113/Β΄/31−12−2010, 
στη σελίδα 36657, στήλη β΄, και που αφορά στην βεβαίωση 
ύπαρξης πίστωσης, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο «στο Φ15/210 ΚΑΕ 0562 ποσού 
3.130.645€»,

στο ορθό «στο Φ15/210 ΚΑΕ 0562 ποσού 1.233.444€».

  (Από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)  
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