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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 629/9 (1)
Κανονισμός καθορισμού των επιμέρους διαδικασιών 

και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αδειοδότησης τυποποιημένων κατα−
σκευών κεραιών, κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργι−
κής απόφασης αριθ. 11926/261 (ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011).

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη: 
α. Το άρθρο 4 παρ.1 και 2 εδάφιο ιδ, το άρθρο 12 

παρ. λα΄ και το άρθρο 31 παρ. 6 του ν. 3431/2006 «Περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει (Α΄ 13).

β. Το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο δ΄ του ν. 2801/2000 
«Ρυθµίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις» (Α΄ 
46).

γ. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 53571/3839/2000 

«Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία Κε−
ραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά» (Β΄ 1105).

δ. Την κοινή υπουργική απόφαση αρίθ. 11926/261 «Ει−
δική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η 
εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών» 
(ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011), ιδίως το άρθρο 11, παρ. 1.

ε. Την υπουργική απόφαση αριθ. Δ3/Δ/35694/6190/2000 
«Προστασία των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον 
κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών – εμποδίων γύρω 
από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψη−
λών ανά τη χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ 1133/ Β΄/11−9−2000), 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΜΕ/ΥΠΑ/Δ3/
Δ/3271/781/27−1−2009 (ΦΕΚ 191/ Β΄/5.2.2009).

στ. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 94649/8682/1993 
«Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 
από τις Οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ (ΦΕΚ 688/ 
Β΄/1994).

ζ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14−2−2006 «Κανονι−
σμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β/
16−03−2006).

η. Το με αριθ. πρωτ. 27274/26−10−2011 έγγραφο της Δ/
νσης Ο.Κ.Κ. της Γεν. Δ/νσης Πολ/μιας της Γενικής Γραμ−
ματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 41581/27−10−2011,
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Ο παρών Κανονισμός προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και εξειδικεύει τις λεπτομέρειες για 
την αδειοδότηση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής από−
φασης αριθ. 11926/261 «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης 
στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων 
κατασκευών κεραιών» (ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011).

Άρθρο 2
Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Τύπου 

Κατασκευής Κεραίας
1. Η αίτηση για την Έκδοση της Άδειας Τύπου Κα−

τασκευής Κεραίας συνοδευόμενη από φάκελο με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα (εφεξής «η 
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Αίτηση»), κατατίθεται στην ΕΕΤΤ σε τέσσερα (4) αντί−
τυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Το περιεχόμενο της αίτησης και του φακέλου με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα 
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανο−
νισμού. Η ΕΕΤΤ δύναται να δημοσιεύει στο ιστοπεδίο 
της πρότυπo−υπόδειγμα αίτησης.

3. Για την εξέταση της κάθε Αίτησης κατατίθεται σε 
τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ διοικητικό τέλος ύψους 
950 Ευρώ.

4. Η ΕΕΤΤ εφόσον διαπιστώσει ότι α) η αίτηση είναι 
πλήρως συμπληρωμένη β) συνοδεύεται από τα απα−
ραίτητα δικαιολογητικά και γ) πληρούνται οι όροι της 
παρ 3 του Άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθ. 11926/261 διαβιβάζει αντίγραφα της αίτησης στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ (2 αντίγραφα) και στην 
ΕΕΑΕ (1 αντίγραφο) κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβα−
στικό στον αιτούντα.

5. Η Αίτηση απορρίπτεται και ο φάκελος επιστρέφεται 
στον αιτούμενο, όταν κατά την εξέταση από οποιονδή−
ποτε από τους εμπλεκόμενους φορείς διαπιστωθεί ότι 
δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κοινής 
υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261. Το κατατεθέν 
τέλος δεν επιστρέφεται.

6. Όταν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέ−
τασης διαπιστωθεί ότι η Αίτηση δεν συνοδεύεται από 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή παρουσιάζονται 
ελλείψεις ή σφάλματα στα προσκομιζόμενα δικαιολο−
γητικά η ΕΕΤΤ παρέχει στον αιτούντα για την διόρθω−
ση των σφαλμάτων ή την συμπλήρωση της αίτησης 
αποκλειστική προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από 
την ειδοποίησή του με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο. 
Εφόσον η προθεσμία παρέλθει άκαρπη ή δεν πραγμα−
τοποιηθεί το σύνολο των αιτούμενων διορθώσεων ή 
συμπληρώσεων η αίτηση απορρίπτεται. Το κατατεθέν 
τέλος δεν επιστρέφεται.

7. Η ΕΕΤΤ, μετά τη λήψη της, κατά λόγο αρμοδιότητας, 
σύμφωνης γνώμης όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκομέ−
νων φορέων (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)), σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 
11926/261, εκδίδει την Άδεια Τύπου στην οποία περιλαμ−
βάνονται και πιθανοί πρόσθετοι όροι και περιορισμοί 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και 
λειτουργία της κατασκευής κεραίας.

8. Κάθε άδεια τύπου λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγρα−
φής και δημοσιεύεται στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 3
Δήλωση εγκατάστασης ΤΚΚ

1. Για τον προσδιορισμό της θέσης εγκατάστασης 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, στοιχείο δ΄, του Άρθρου 
6 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261, ο 
κάτοχος της κατασκευής υποχρεούται να προσδιορίζει 
στη δήλωση εγκατάστασης: 

(α) Τις συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης και 
την ακριβή διεύθυνση (οδός, αριθμός −εφόσον υφίστα−
νται − πόλη/χωριό, Δήμος, Νομός).

(β) Το υπόβαθρο στήριξης ιστού και οικίσκου (επί εδά−
φους ή επί κτιρίου). Σε περίπτωση εγκατάστασης επί 
δώματος κτιρίου προσδιορίζεται το ύψος και ο αριθμός 
ορόφων.

(γ) Τον προσανατολισμό του ιστού της κατασκευής 
κεραίας ως προς τον Βορρά (με δήλωση της δεξιόστρο−
φης γωνίας που σχηματίζεται ανάμεσα στον Βορρά 
και στην κατεύθυνση αναφοράς που αναφέρεται στην 
αίτηση άδειας τύπου).

και να προσκομίζει κατάλληλες φωτογραφίες που α) 
αποτυπώνουν πανοραμικά το κτίριο ή το οικόπεδο επί 
του οποίου εγκαθίσταται η κατασκευή και β) εστιάζουν 
στο σημείο που θα γίνει η εγκατάσταση.

2. Η βεβαίωση για την ορθή υποβολή της δήλωσης 
εγκατάστασης ΤΚΚ που εκδίδει η ΕΕΤΤ σύμφωνα με την 
παρ 4 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθ. 11926/261 δημοσιεύεται στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ.

3. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει στο ιστοπεδίο της πρότυπο−
υπόδειγμα δήλωσης εγκατάστασης τυποποιημένης κα−
τασκευής κεραίας.

4. Για την επεξεργασία της δήλωσης εγκατάστασης 
καταβάλλεται στην ΕΕΤΤ διοικητικό τέλος 90 Ευρώ. 

Άρθρο 4
Έλεγχοι και Τήρηση Φακέλου

1. Ο κάθε κάτοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
τον τεχνικό φάκελο της κατασκευής σε κάθε Αρμόδια 
για έλεγχο Αρχή το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημε−
ρών από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίησή του. 

2. Ο κάτοχος οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε αρ−
μόδια κλιμάκια για επιτόπου έλεγχο των κατασκευών. 
Στους επιτόπιους ελέγχους οφείλει να παρευρίσκεται 
εξουσιοδοτημένος τεχνικός του κατόχου, εφόσον ζη−
τηθεί αρμοδίως.

Άρθρο 5
Ανάκληση Άδειας Τύπου

Στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας τύπου για 
τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 8 της κοινής 
υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261, κάθε κάτοχος 
είναι υποχρεωμένος να παύσει άμεσα την λειτουργία 
του συνόλου των κατασκευών κεραιών του τύπου που 
ανακλήθηκε και να προβεί σε πλήρη αποξήλωση εντός 
τριμήνου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό χρονικό διά−
στημα στην απόφαση ανάκλησης.

Άρθρο 6
Παύση ισχύος Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ

Σε περίπτωση παύσης ισχύος δήλωσης εγκατάστασης 
ΤΚΚ ο κάτοχός της υποχρεούται να διακόψει άμεσα 
τη λειτουργία της και να προβεί σε πλήρη αποξήλωση 
εντός 10 ημερών από τη γνωστοποίηση της σχετικής 
απόφασης της ΕΕΤΤ. 

Άρθρο 7
Ετήσιο τέλος ΤΚΚ

1. Για κάθε κατασκευή κεραίας για την οποία έχει εκ−
δοθεί βεβαίωση ορθής υποβολής Δήλωσης Εγκατάστα−
σης ΤΚΚ καταβάλλεται ετήσιο τέλος ύψους 200 Ευρώ 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 παρ 5 του 
νόμου 3431/2006, όπως αυτά εξειδικεύονται στην Από−
φαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 417/1 «Κανονισμός Απόδοσης στην 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ετήσιου Τέλους 
Εγκατάστασης και Λειτουργίας Κατασκευών Κεραιών» 
(ΦΕΚ 183/Β΄/14.2.2007).

2. Το ετήσιο τέλος για τις ΤΚΚ, των οποίων οι βεβαι−
ώσεις για ορθή δήλωση εγκατάστασης έχουν εκδοθεί 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καταβάλλεται 
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στην ΕΕΤΤ από τους υπόχρεους από το έτος που ακο−
λουθεί και εφεξής κατόπιν ειδοποίησης πληρωμής από 
την ΕΕΤΤ.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Η αίτηση για την Έκδοση της Άδειας Τύπου Κατα−

σκευής Κεραίας που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ πρέπει 
να περιλαμβάνει:

1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Επωνυμία, Διακρι−
τικός Τίτλος, Νομική Μορφή, Διεύθυνση Έδρας, ΑΦΜ, 
ΑΡΜΑΕ, Τεχνικός Υπεύθυνος, Στοιχεία Επικοινωνίας 
Τεχνικού Υπευθύνου, Αριθμός Γενικής Άδειας).

2. Σύντομη περιγραφή του Τύπου Κατασκευής Κε−
ραίας. 

3. Περιγραφή των Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας που 
θα εξυπηρετεί η Κατασκευή Κεραίας, με αναφορά στους 
αριθμούς απόφασης χορήγησης των απαραίτητων για 
την έκδοση της άδειας τύπου δικαιωμάτων χρήσης ρα−
διοσυχνοτήτων.

4. Γενικά στοιχεία της Κατασκευής Κεραίας. Τα στοι−
χεία αυτά περιλαμβάνουν τα εξής: 

i. Περιβάλλον εγκατάστασης (αστικό, ημιαστικό, αγρο−
τικό, δασική περιοχή)

ii. Υπόβαθρο εγκατάστασης (έδαφος, οροφή κτιρίου, 
άλλο), 

iii. Μέγιστο ύψος της κατασκευής κεραίας, 
iv. Αναφορά στην ύπαρξη οικίσκου στέγασης μηχανη−

μάτων (και διαστάσεις αυτού),
v. Συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς της ΤΚΚ 

(συνολικό EIRP σε Watts), μη συνυπολογιζόμενης της 
ακτινοβολούμενης ισχύος κεραιοσυστημάτων πολύ 
υψηλής κατευθυντικότητας όπως αυτά που χρησιμο−
ποιούνται για την υλοποίηση επίγειων μικροκυματικών 
ζεύξεων,

vi. Αριθμός κεραιοσυστημάτων πολύ υψηλής κατευθυ−
ντικότητας όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την 
υλοποίηση επίγειων μικροκυματικών ζεύξεων και ισχύς 
εξόδου του πομπού που τα τροφοδοτεί,

vii. Προσδιορισμός της σκοπιμότητας εγκατάστασης 
(αναφορά στο δίκτυο την ανάπτυξη του οποίου θα εξυ−
πηρετήσει ο σταθμός καθώς και στο ρόλο του σταθμού 
εντός του δικτύου (π.χ. σταθμός βάσης, αναμεταδότης, 
άλλο)).

5. Αρχιτεκτονικά σχέδια, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές (κάτοψη, τομές, όψεις) της κατασκευής 
κεραίας και του οικίσκου στέγασης μηχανημάτων, όταν 
υπάρχει.

6. Τα ειδικότερα στοιχεία της κατασκευής (ίδιον βάρος, 
βάρος φέροντα εξοπλισμού, φορτία ανέμου), δήλωση 
στατικής επάρκειας και κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
αν απαιτούνται, μέτρα προστασίας για πρόληψη δια−
βρώσεων, όπως επιστρώσεις, βαφές, επιλογή μετάλλων 
(ηλεκτροχημική σειρά), γειώσεις και αντικεραυνική προ−
στασία, ηλεκτρική τροφοδοσία (ηλεκτρικές συνδεσμο−
λογίες και πίνακες, απαιτούμενη ισχύς λειτουργίας), 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Εθνικούς Κανονισμούς και 
τις ισχύουσες προδιαγραφές.

7. Ηλεκτρολογικό σχέδιο της κατασκευής με απεικό−
νιση όλων των συσκευών ή εξαρτημάτων, των τροφο−
δοσιών και των συνδεσμολογιών τους.

8. Περιγραφή των στοιχείων ακτινοβολίας της Κα−
τασκευής Κεραίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσδιο−
ρίζονται: ο αριθμός κεραιών και οι ονομαστικές τιμές 
των γωνιών τοποθέτησής1 τους σε σχέση με κατεύθυν−
ση αναφοράς, του ύψους τοποθέτησης από την βάση 
στήριξης της κατασκευής, της ηλεκτρικής και μηχανι−
κής κλίσης (συνολικό tilt), με καθορισμό τυχόν εύρους 
απόκλισης από τις ονομαστικές τιμές των προαναφε−
ρόμενων μεγεθών, το κέρδος κύριου λοβού (σε dBi), η 
γωνία μέγιστου κύριου λοβού ως προς τη διεύθυνση 
αναφοράς, η μέγιστη ισχύς εισόδου, το EIRP (σε Watts) 
και η περιοχή συχνοτήτων για την οποία ισχύουν τα 
ανωτέρω χαρακτηριστικά.

9. Περιγραφή των πομπών − δεκτών του σταθμού με 
δυνητική αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα με τα 
οποία θα συμμορφώνεται ο σχετικός εξοπλισμός που 
εγκαθίσταται.

10. Πρόγραμμα συντήρησης και ελέγχων για καλή 
λειτουργία της όλης εγκατάστασης που αφορά, ενδει−
κτικά, στα ακόλουθα: ιστός, οικίσκος, κεραίες, πομποί 
και δέκτες, ηλεκτρική τροφοδοσία και ηλεκτρικές εγκα−
ταστάσεις, άλλες συσκευές, έλεγχος για ενδεχόμενες 
αλλαγές του περιβάλλοντος.

11. Μελέτη που εκτιμά τις πιθανές επιπτώσεις στο αν−
θρώπινο και φυσικό περιβάλλον από την εγκατάσταση 
της κατασκευής κεραίας όπου περιλαμβάνονται του−
λάχιστον τα εξής: 

i. Σκοπούμενο περιβάλλον εγκατάστασης, 
ii. Περιγραφή των σημαντικότερων δυνητικών περιβαλ−

λοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από 
την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου και των 
συνοδών του στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων 
και παραμέτρων, 

iii. Όρια και περιορισμοί που πρέπει να ισχύουν για 
την θέση εγκατάστασης ώστε να ελαχιστοποιούνται 
οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

iv. Μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και κατά την λειτουρ−
γία της κατασκευής κεραίας.

v. Τα οριζόμενα στην παρ 7α του άρθρου 5 της κοινής 
υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261 αναφορικά με την 
προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομα−
γνητικά πεδία. 

vi. Πρόσθετα μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια 
που ενδεικτικά αφορούν στους κινδύνους πυρκαγιάς και 
ηλεκτροπληξίας, στη διαρροή χημικών από μπαταρίες 
ή άλλες συσκευές, στον κίνδυνο αποκόλλησης αντικει−
μένων (κεραιών, πάγου κλπ). 

vii. Δήλωση ότι ο ραδιοεξοπλισμός που θα χρησιμο−
ποιηθεί στην Κατασκευή Κεραίας πληροί τις απαιτήσεις 
του Π.Δ. 44/2002 όπως ισχύει, και συγκεκριμένα α) η 
απαίτηση για την ασφάλεια του χρήστη ή τρίτου, β) η 
απαίτηση προστασίας για την ηλεκτρομαγνητική συμ−
βατότητα, γ) η απαίτηση για αποτελεσματική χρήση 
του φάσματος και αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών. 

1 Για την περιγραφή των κεραιών στην αίτηση για την άδεια τύπου θεωρείται μία κατεύθυνση αναφοράς και για κάθε εγκατάσταση θα δηλώ−
νεται η δεξιόστροφη γωνία στροφής ως προς την κατεύθυνση αναφοράς.



43826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κατά την εγκατάσταση της κατασκευής θα ληφθεί η 
απαραίτητη μέριμνα για την διασφάλιση της συμμόρ−
φωσης του συνόλου της εγκατάστασης.

12. Απόδειξη καταβολής του Διοικητικού Τέλους που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού, 
σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

F
Αριθμ. Π4/ΓΠοικ 140948 (2)
      Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο ΚΕΚΥΚΑμεΑ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Μ.Κ.Φ. της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 

81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο 
του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του 
Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την 
παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010.

2. Την με αριθμ.πρωτ. 10873/31−8−2011 Πράξη έγκρισης 
του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ για την πρόσληψη 
επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ. αρμοδιότητάς της.

3. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται εγκριτική απόφα−
ση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 
33/2006.

4. Τις λειτουργικές ανάγκες του ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΡΕΘΥ−
ΜΝΟΥ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

6. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) και του 
Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά−
κτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/2010).

8. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/2011).

9. Την με αριθμ. πρωτ.130342 (ΦΕΚ 2741/25−11−2011/τ.Β΄) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη.

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται 
(ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 20.000,00 € περίπου), θα βα−
ρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ανωτέρω 
φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (άρ−
θρο 10 παρ. 8), Ν. 3527/2007 και Ν. 3868/2010 (άρθρο 5 
παρ. 3).

11. Την με αριθμ.πρωτ. 774/6−9−2011 βεβαίωση της Οι−
κονομικής Υπηρεσίας του ανωτέρω φορέα για τη δέ−
σμευση των οικονομικών πιστώσεων.

12. Την με αριθ. πρωτ. Π4/ΓΠ οικ. 102994/15−9−2011 από−
φαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης για κατανομή 111 ατόμων στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 
μίας (1) θέσης κλάδου TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ή TE ΕΡΓΟ−
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ή TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ή TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονική 
διάρκεια 12 μηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

F
      Αριθμ. Π4/ΓΠ 105989 (3)
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ της 5ης 

Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 

81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο 
του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του 
Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την 
παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010.

2. Την με αριθμ.πρωτ. 16661/20−9−2011 απόφαση έγκρι−
σης του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. ΕΛΛΑΔΑΣ για την πρό−
σληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ. αρμοδιότητάς 
της.

3. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται εγκριτική απόφα−
ση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 
33/2006.

4. Τις λειτουργικές ανάγκες των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

6. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) και του 
Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά−
κτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/2010).

8. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/2011).

9. Την με αριθμ. πρωτ. 130342 (ΦΕΚ 2741/25−11−2011/τ.Β΄) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη.

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται 
(ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 40.000,00 € περίπου, ΚΕΚΥΚΑμεΑ 
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ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 20.000,00 € περίπου, ΚεΣΑΑΜ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
40.000,00 € περίπου, ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 23.000,00 € 
περίπου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογι−
σμού των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3329/2005 (άρθρο 10 παρ. 8), Ν. 3527/2007 και 
Ν. 3868/2010 (άρθρο 5 παρ. 3).

11. Την με αριθ. πρωτ. Π4/ΓΠ οικ. 102994/15−9−2011 από−
φαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης για κατανομή 111 ατόμων στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας.

12. Τις με αριθμ.: 1) 63/19−9−2011 ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 
2) 512/20−9−2011 ΚεΣΑΑΜ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 3) 918/19−9−2011 
ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 4) 1111/19−9−2011 ΚΕΚΥΚΑμεΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ βεβαιώσεις των Οικονομικών Υπηρεσιών των 
ανωτέρω φορέων για τη δέσμευση των οικονομικών 
πιστώσεων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, ως 
ακολούθως:

ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 12 μήνες

Κε.Σ.Α.Α.Μ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ή ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1
1

8 μήνες
8 μήνες

ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 12 μήνες

ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 12 μήνες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

F

Αριθμ. Π4/ΓΠ 98680 (4)
    Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Θεραπευτή−

ριο Χρονιών Παθήσεων Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» και 
στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης με 
Αναπηρίες Καρδίτσας Μ.Κ.Φ. της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλί−
ας και Στερεάς Ελλάδας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 

81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο 
του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του 
Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την 
παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 
228 Α΄).

3. Τις με αρ.πρωτ. Φ6/15016/2−9−2011 και Φ6/12703/
2−9−2011 αποφάσεις έγκρισης του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την πρόσληψη 
επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ αρμοδιότητάς της.

4. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται εγκριτική απόφα−
ση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 
33/2006.

5. Τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου Αποθερα−
πείας και Αποκατάστασης με Αναπηρίες Καρδίτσας 
και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λάρισας 
«O ΑΡΙΣΤΕΥΣ». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

7. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α711.11.2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) και του 
Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά−
κτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/2010).

9. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/2011).

10. Την με αριθμ. πρωτ.130342 (ΦΕΚ 2741/25−11−2011/ 
τ.Β΄) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη.

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται (Θε−
ραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Λάρισας «ΑΡΙΣΤΕΥΣ» 
22.500,00 € περίπου και Κέντρο Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης με Αναπηρίες Καρδίτσας 25.000,00 € 
περίπου), θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογι−
σμού των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3329/2005 (άρθρο 10 παρ. 8), Ν. 3527/2007 και 
Ν. 3868/2010 (άρθρο 5 παρ. 3).

12. Τις με αριθμ.πρωτ 4326/16−9−2011 και ΚΕΚΑ 2291/
19−9−2011 βεβαιώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας των 
ανωτέρω φορέων για τη δέσμευση των οικονομικών 
πιστώσεων.
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13. Την με αριθ. πρωτ. Π4/ΓΠ οικ. 102994/15−9−2011 από−
φαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης για κατανομή 111 ατόμων στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, ως 
ακολούθως:

Αριθμ. Π4/ΓΠ 94835 (5)
    Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ. της 6ης 

Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ − ΗΠΕΙΡΟΥ 
KAI ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 

81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο 
του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του 
Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την 
παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228 Α΄).

3. Την με αριθμ.πρωτ.1390/23−8−2011 Πράξη έγκρισης 
του Υποδιοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − ΙΟΝΙ−
ΩΝ ΝΗΣΩΝ − ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την 
πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ. αρμοδι−
ότητάς της.

4. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται εγκριτική απόφα−
ση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 
33/2006.

5. Τις λειτουργικές ανάγκες των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

7. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) και του 
Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά−
κτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/2010).

9. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 

Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β72011).

10. Την με αριθμ. πρωτ. 130342 (ΦΕΚ 2741/25−11−2011/τ.Β΄) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη.

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται (ΚΑΦΚΑ
 Κορίνθου 30.000,00 € περίπου, ΟΔΑΖ 10.000,00 € πε−
ρίπου, ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας 25.000,00 € περίπου, 
ΚΕΚΥΚΑμεΑ Πρέβεζας 35.000,00 € περίπου, ΚΕΚΥΚΑμεΑ 
Κεφαλληνίας 30.000,00 € περίπου, ΕΙΑΑ 15.000,00 € 
περίπου, ΚΕΚΥΚΑμεΑ Αιτωλοακαρνανίας 45.000,00 € 
περίπου, ΚΕΚΥΚΑμεΑ Ηλείας 50.000,00 € περίπου, Μο−
νάδα Σπαστικών Παιδιών Πάτρας 15.000,00 € περίπου, 
ΘΧΠ «Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού» 20.000,00 € πε−
ρίπου, ΚΕΚΥΚΑμεΑ Αργολίδος 45.000,00 € περίπου, 
ΚΑΦΚΑ Αμφιλοχίας 40.000,00 € περίπου, ΘΧΠ Λεχαινών 
55.000,00 € περίπου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προ−
ϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Ν. 3329/2005 (άρθρο 10 παρ. 8), Ν. 3527/2007 
και Ν. 3868/2010 (άρθρο 5 παρ. 3).

12. Την με αριθ. πρωτ. Π4/ΓΠ οικ. 102994/15−9−2011 από−
φαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης για κατανομή 111 ατόμων στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας.

13. Τις με αριθμ.: 1) 2514/30−8−2011 ΘΧΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, 
2) 944/30−8−2011 ΘΧΠ «Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού», 
3) 884/30−8−2011 ΚΑΦΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, 4) 1053/30−8−2011 
ΚΕΚΥΚΑμεΑ AIT/ΝΙΑΣ, 5) 539/30−8−2011 ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑ−
ΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 6) 846/31−8−2011 ΚΕΚΥΚΑμεΑ 
Ν. ΗΛΕΙΑΣ, 7) 625/31−8−2011 ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 
8) 694/31−8−2011 ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 9) 421/31−8−2011 
Ε.Ι.Α.Α., 10) 682/1−9−2011 ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,11) 2207/
1−9−2011 ΟΔΑΖ, 12)555/1−9−2011 ΚΕΚΥΚΑμεΑ Κεφαλληνίας, 
13) 1395/7−9−2011 ΚΑΦΚΑ Κορίνθου, βεβαιώσεις των Οι−
κονομικών Υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων για τη δέ−
σμευση των οικονομικών πιστώσεων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, ως 
ακολούθως:

ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Θ.Χ.Π ΛΑΡΙΣΑΣ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 12 μήνες

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 8 μήνες
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 8 μήνες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

F
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ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΦΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 6 μήνες

ΟΔΑΖ
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2 6 μήνες

ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1 9 μήνες
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 6 μήνες

ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 10 μήνες
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 10 μήνες

ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 12 μήνες
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1 12 μήνες

ΕΙΑΑ
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 7 μήνες

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 9 μήνες
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 9 μήνες
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 9 μήνες

ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 6 μήνες
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 6 μήνες
ΠΕ ή TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 6 μήνες
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 6 μήνες
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 6 μήνες

ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 8 μήνες

ΘΧΠ «ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ»
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 1 12 μήνες

ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 8 μήνες
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ 1 6 μήνες
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 12 μήνες
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 6 μήνες
 
ΚΑΦΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 9 μήνες

ΘΧΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 12 μήνες
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 12 μήνες
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 2 12 μήνες

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02030373012110008*

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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