
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1803
8 Ιουνίου 2012

26531

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστι−
κών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011...................................... 1

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορο−
λογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους 
υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
ΚΦΕ. ........................................................................................................... 2

Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε−
ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες για τους πυροσβέστες πενταε−
τούς υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου για πενταετή θητεία. .............................................. 3

*Μεταφορά θέσης του Δήμου Ρόδου. ................................. 4
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−

κού Λειτουργού στη Κεχαγιά Αναστασία του Σω−
τηρίου. ..................................................................................................... 5

Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επί−
λυσης Διαφορών στη έδρα της Περιφέρειας Ιόνιων
Νήσων. ..................................................................................................... 6

Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας της Μονάδας Φρο−
ντίδας Ηλικιωμένων − Μ.Κ. − «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ 
ΣΤΕΓΗ». ................................................................................................... 7

Καθιέρωση νυχτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας, καθ’ υπέρβαση ή προς συμπλή−
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για το 
προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δή−
μου Λαμιέων (μόνιμο, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) για το έτος 
2012. ........................................................................................................... 8

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Υ5α/Γ.Π.37283/11−4−
2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης. .......................................................................... 9

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 9626/24−2−2012 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας. ............. 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ. 1127 (1)
Π  αράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυ−

ρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως 
ισχύουν:

α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της περί−
πτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 
του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της πα−
ραγράφου 11 του άρθρου 38,

γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48,
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις των ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012 (ΦΕΚ 565 

Β΄/2.3.2012), ΠΟΛ 1095/2012 (ΦΕΚ 1182 Β΄/10.4.2012) και 
ΠΟΛ 1115/2012 (ΦΕΚ 1584 Β΄/9.5.2012).

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄/7.10.2009) περί ανασύ−
στασης του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
υποκειμένων σε Φ.Π.Α. για την υποβολή των εκκαθαρι−
στικών δηλώσεων έτους 2011.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των εκκαθα−
ριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2011, για όλους τους 
υποκείμενους στο φόρο, μέχρι την 8η Ιουνίου 2012.

2. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή 
της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει οι ενδεχόμενες 
χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις να έχουν υποβληθεί 
και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλά−
χιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία 
υποβολής της εκκαθαριστικής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F
    Αριθ. ΠΟΛ: 1128 (2)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 

νόμου 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α΄), με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο−
μικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που 
ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές πε−
ριπτώσεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α΄ 151) 
που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δη−
λώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.

3. Την ΠΟΛ 1055/29.2.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 549/Β΄/2.3.2012) 
παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

4. Την ΠΟΛ 1107/26.4.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1436/Β΄/30.4.2012) 
παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα 
της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.

5. Την ΠΟΛ 1116/3.5.2012 Α.Υ.Ο. υποβολή της Δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του 
ν.2238/1994 και Απόδοσης του Φόρου προαιρετικά, με 
την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην 
Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονομικό έτος 2012.

6. Την ΠΟΛ 1124/18.5.2012 Α.Υ.Ο. παράταση προθεσμίας 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομι−
κού έτους 2012, για τους υπόχρεους της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο−
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet στα 
πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών 
και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα 
οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (O.E., Ε.Ε., κοινωνίες, 
κοινοπραξίες, κλπ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 64 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα από το τελευταίο 
ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 25 Μαΐου 2012, 
παρατείνεται έως και τις 31 Μαΐου 2012 για τις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος:

α) Των παραπάνω υπόχρεων, που η υποβολή τους 
γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
μέσω διαδικτύου, και

β) Των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 3 του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1116/3.5.2012, οι 
οποίες υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ., λόγω 
αδυναμίας της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 

F
   Αριθ. 23995 οικ. Φ.108.3 (3)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερι−

νές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες για τους πυροσβέστες πενταετούς υπο−
χρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για 
πενταετή θητεία.

Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 
247).

γ) Του Ν. 2612/98 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο 
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/
25−5−1998).

δ) Του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 61/Α΄/31−3−2011).

ε) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85).

στ) Του άρθρου 23 του Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ 99/Α΄/16−6−1992)
«Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος».

ζ) Της αριθ. 33/30−5−1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και ανα−
μόρφωση της αριθ. 88/2−8−95 Π.Υ.Σ και προσαρμογή της 
στις διατάξεις του Ν. 470/97 (Α΄ 109) από 30−5−97».

η) Της αριθ. 2026439/3480/0022/30−5−97 (Β΄ 462) κοινής 
υπουργικής απόφασης.

2. Την αριθ. πρωτ. 34671 οικ. Φ.300.2/28−7−2011 απόφαση 
Αρχηγού Π.Σ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πρόσλη−
ψη στο Πυροσβεστικό Σώμα, τεσσάρων χιλιάδων (4.000) 
πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης».

3. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/33/οικ.13901/14−7−2011 από −
φαση της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμ−
βουλίου 33/06, σχετικά με έγκριση για την κίνηση των δι−
αδικασιών πλήρωσης θέσεων πυροσβεστών πενταετούς 
υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

4. Το γεγονός ότι οι πυροσβέστες πενταετούς υπο−
χρέωσης, συνολικού αριθμού 4.000 ατόμων, που προσε−
λήφθησαν το έτος 2012 με σχέση εργασίας Δημόσιου 
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Δικαίου για πενταετή θητεία, υποχρεούται λόγω της 
ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου και των αυξη−
μένων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, να απασχο−
λείται υπερωριακά, να εργάζεται κατά τις νυχτερινές 
ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των πυρο−
σβεστών πενταετούς υποχρέωσης που προσελήφθησαν 
στο Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση εργασίας Δημόσιου 
Δικαίου για πενταετή θητεία, συνολικού αριθμού 4.000 
ατόμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, ως ακο−
λούθως:

1.1 Μέχρι έντεκα (11) ώρες συνολικά ο καθένας από 
τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπη−
ρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες καθώς και στα 
Αερομεταφερόμενα Τμήματα της 5ης ΕΜΑΚ, 3ης ΕΜΑΚ, 
Π.Υ. ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπο−
λης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ. 
Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου. (Σύνολο 40.304 ώρες 
για 3.664 άτομα).

1.2 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας 
από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που 
υπηρετούν στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 
της 1ης ΕΜΑΚ, 2ης ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και Π.Υ. 
Τριπόλεως. (Σύνολο 30.240 ώρες για 336 άτομα).

2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις ερ−
γάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού 
4.000 ατόμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, ως 
ακολούθως:

2.1 Μέχρι εκατόν πενήντα οκτώ (158) ώρες για τους 
πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν 
στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα της 1ης 
ΕΜΑΚ, 2ης ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και Π.Υ. Τρι−
πόλεως για το έτος 2012. (Σύνολο 53.088 ώρες για 336 
άτομα).

2.2 Μέχρι ενενήντα οκτώ (98) ώρες για τους πυρο−
σβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν στις 
Υπηρεσίες που στελεχώνουν περιπολικά οχήματα τα 
οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση καθώς για τους πυ−
ροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν 
στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα της 5ης 
ΕΜΑΚ, 3ης ΕΜΑΚ, Π.Υ. ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. 
Αλεξανδρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. 
Μυτιλήνης, Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου για το 
έτος 2012. (Σύνολο 213.738 ώρες για 2.181 άτομα).

2.3 Μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες για τους πυροσβέ−
στες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν στις Υπη−
ρεσίες οι οποίες δεν στελεχώνουν περιπολικά οχήματα 
σε 24ωρη βάση αλλά καθίσταται αναγκαία η εργασία 
αυτών κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών για 
την κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών για το 
έτος 2012. (Σύνολο 66.735 ώρες για 1.483 άτομα).

3. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες για όλους τους πυροσβέστες πεντα−
ετούς υποχρέωσης, προς συμπλήρωση του υποχρεωτι−
κού ωραρίου, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, μέχρι 
ογδόντα δύο (82) ώρες συνολικά ο καθένας. (Σύνολο 
328.000 ώρες για 4.000 άτομα).

4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 4.000 άτομα που 
θα απασχοληθούν υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα ανέρχεται στις 
επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν πέντε ώρες 
(732.105 ώρες).

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, ημερήσιας 
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 732.105 ώρες 
συνολικά για 4.000 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέ−
ωσης και ανέρχονται στο ποσό των 1.860.512,10 €, θα 
καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβε−
στικού Σώματος με Ε.Φ. 43−120 υπό ΚΑΕ 0511 και 0512 
οικονομικού έτους 2012.

6. Κατόπιν Προτάσεως του Αρχηγού του Π.Σ. και Από−
φασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δύναται 
να γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των προβλε−
πομένων ωρών, για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών, με την προϋπόθεση η δαπάνη να βρίσκεται εντός 
των διαθέσιμων πιστώσεων στους συγκεκριμένους ΚΑΕ 
του εκτελούμενου Προϋπολογισμού Π.Σ. έτους 2012.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

F
(4)    

* Μεταφορά θέσης του Δήμου Ρόδου. 

 Με την αριθ. 11/34261/28−03−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 και 224 του Ν.3584/2007, του άρθρου 35 
παρ.5 του Ν.4024/2011, και τη γνωμοδότηση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου 
(αριθ. 1/9−3−2012 πρακτικό), μετατάσσεται ο μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Ρόδου, Ματζαρίνος Δημήτριος 
του Κων/νου, Κλάδου ΔΕ Ειδικού ́ Ενστολου Προσωπικού 
της Δημοτικής Αστυνομίας, σε θέση του κλάδου ΠΕ Ειδι−
κού ́ Ενστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας 
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του.

(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικ. και Ταμείου Δήμου Πάτμου 
2/39418/9.4.2012).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
1186/2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 536/Γ΄/8.5.2012.

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F
     (5)
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη Κεχαγιά Αναστασία του Σωτηρίου. 

 Με την αριθ. 07/1951/21−5−2012 απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 
247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 
93/1993 (Α΄39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43) και 
του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ αριθ. 17 του Ν.3852/2010 
(Α΄ 87), χορηγείται στη Κεχαγιά Αναστασία του Σω−
τηρίου, κατοίκου Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, 
Ν. Καβάλας, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
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Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαί−
σια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ

F
    Αριθ. οικ.2164 (6)
Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επί−

λυσης Διαφορών στη έδρα της Περιφέρειας Ιό νιων 
Νήσων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, 186, 282 του 

Ν.3852/2010 (Α΄/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων Π.Δ. 147/10 (Α΄/240).

3. Την αριθ. 3/231−1−2011 απόφασή μας περί ορισμού 
Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και τοποθέτηση 
προσωπικού υπηρεσιών Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 εδάφιο 
9 του Νόμου 3861/2010 (Α΄/112).

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν.4061/2012 
«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις (Α΄/66)», αποφασί−
ζουμε:

Συνιστούμε και συγκροτούμε στην Κέρκυρα, έδρα της 
Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, Τριμελή Επιτροπή Θεμάτων 
Γης και Επίλυσης Διαφορών αποτελούμενη από έναν 
διοικητικό υπάλληλο, ένα τοπογράφο και ένα γεωπόνο 
της Περιφέρειας μας με τους αναπληρωτές τους. Πρό−
εδρος της επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθμό 
υπάλληλος και μεταξύ ομοιοβάθμων αυτός που έχει 
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της 
Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει 
σε αυτή παρά μόνο μία φορά κάθε τέσσερα έτη.

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι αυτές που περι−
γράφονται στο άρθρο 15 του Ν. 4061/2012.

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα 18 Μαΐου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

F
    Αριθ. 11138 (7)
Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας της Μονάδας Φρο−

ντίδας Ηλικιωμένων − Μ.Κ. − «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕ−
ΓΗ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α΄/95) «Ορ−

γανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς 
Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. Π1γ/οικ. 81551/25−06−2008 (ΦΕΚ 1136/Β΄/
6−7−2007) υπουργική απόφαση (άρθ. 3 παρ. 2) περί 
τροποποίη σης και συμπλήρωσης των αριθ. Π4β/οικ. 
3176/1996 (ΦΕΚ 455/Β΄/14−6−1996) και Π4Β/οικ. 4690/1996 
(ΦΕΚ 833/Β΄/11−9−1996) υπουργικών αποφάσεων «Προϋ−
ποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρα−
κτήρα και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

3. Την αριθ. 2125/09−06−1999 χορήγηση άδειας ίδρυσης 
Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωμένων − Μ.Κ. − με την επω−
νυμία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ».

4. Την αριθ. 4392/24−11−1999 Χορήγηση άδειας λει−
τουργίας Μονάδας φροντίδας Ηλικιωμένων − Μ.Κ. − δυ−
ναμικότητας 40 κλινών στην οδό Δ. Μαρούλη 36 στις 
Σέρρες.

5. Την αριθ. 1843/16−5−2007 χορήγηση άδειας τμήμα−
τος λειτουργίας χρονίων παθήσεων, στη Μ.Φ.Η. με την 
επωνυμία Πτέρυγα «Γεωργίου και Σουζάνας Γεωργιάδου 
του Στέργιου» δυναμικότητας 25 κλινών.

6. Την αριθ. 4355/11−11−2008 χορήγηση αναθεώρησης 
της άδειας λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικι−
ωμένων − Μ.Κ. − «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ».

7. Την αριθ. 19/4−2−2011 αίτηση της ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 
ΣΤΕΓΗΣ με θέμα την αλλαγή χρήσης 16 κλινών από τις 
40 του τμήματος αυτοεξυπηρετούμενων, για την περί−
θαλψη ατόμων μη αυτοεξυπηρετούμενων που πάσχουν 
από χρόνιες παθήσεις.

8. Την από 16−9−2011 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Κα−
ταλληλότητας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, αποφασίζουμε:

Αναθεωρούμε την άδεια λειτουργίας της πτέρυγας 
«Α. Μωυσιάδου» της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
−Μ.Κ. «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», που βρίσκεται στην 
οδό Δημ. Μαρούλη 36 Σέρρες, λόγω αλλαγής χρήσης 16 
κλινών από τις 40 που διαθέτει, οι οποίες θα διατεθούν 
για περιστατικά χρόνιων παθήσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αναπλ. Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ

F
    Α    ριθ. 39135 (8)
Καθιέρωση νυχτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημε−

ρών εργασίας, καθ’ υπέρβαση ή προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για το προσωπικό 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λαμιέων (μό−
νιμο, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) για το έτος 2012.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ 

11.04.2012 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμά−
τωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/11−4−2012 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
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σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄/28−06−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α΄/30−05−1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις».

6. Την αριθ. οικ.2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου 
του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

7. Την αριθ. 120/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ Β4ΩΗΩΛΚ−ΑΝΠ) περί «της κατ’ 
εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και 
λειτουργίας σε 24ωρη βάση των Τμημάτων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας» και την 
αριθ. 3449/73005/7.5.2012 εγκριτική Απόφαση Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−
Στερεάς Ελλάδας περί καθιέρωσης καθημερινού ωρα−
ρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση κατ’ εξαίρεση της 
πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας και τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθόλη της διάρκεια του 
έτους, των τμημάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
και Μηχανολογικού Εξοπολισμού της Δ/νσης Περιβάλλο−
ντος του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ 1638/10.5.2012 τ.Β΄).

8. Το σύνολο των απασχολουμένων υπαλλήλων σύμ−
φωνα με την ως άνω απόφαση, που κατά ειδικότητα 
έχει ως εξής:

ΕΡΓΑΤΕΣ−
ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡ/ΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 3 2

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 1

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4 2

9. Την αριθ. 29973/26.4.2012 απόφαση Δημάρχου Λα−
μιέων περί καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης για το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) του Δήμου Λαμιέων 
και την 29962/26.4.2012 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων 
περί καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής απασχό−
λησης για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Λαμιέων 
(ΦΕΚ 1535/Β΄/8.5.2012).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης και των αριθ. 29973 και 29962/26.4.2012 προ−
γενέστερων αποφάσεων Δημάρχου Λαμιέων, θα προ−
κληθεί συνολική δαπάνη ύψους 30.000€, η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου μας, οικονομι−
κού έτους 2012, ως εξής: τον ΚΑΕ 20.6012 «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Μονίμων 
υπαλλήλων» μέχρι του ποσού των 10.000€, στον ΚΑΕ 
20.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρό−
σθετες αμοιβές υπαλλήλων ΙΔΑΧ» μέχρι του ποσού των 
10.000€ και τον ΚΑΕ 20.6042 «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ΙΔΟΧ» 
μέχρι του ποσού των 10.000€, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε για το έτος 2012 νυχτερινή και Κυ−
ριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασία, καθ’ υπέρβαση 
ή προς συμπλήρωσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, ήτοι ειδικά στην καθ’ 
υπέρβαση εργασία οι ώρες νυχτερινής, Κυριακής και 
Εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει δεκαέξι 
(16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα, για το κάτωθι ανά 
ειδικότητα προσωπικό των Τμημάτων Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος του δήμου μας:

ΕΡΓΑΤΕΣ−
ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡ/ΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 3 2

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 1

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4 2

Β. Με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου θα ορίζονται 
οι υπάλληλοι με ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοι−
χες ώρες απασχόλησης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 24 Μαΐου 2012

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 

F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
   Στην αριθ. Υ5α/Γ.Π.37283/11−4−2012 απόφαση του Υπουρ−

γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 1264/Β΄/11−4−2012, στη σελίδα 4, στους 
στίχους 12 και 13 εκ των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο «Λιάκος Δημοσθένης»,
στο ορθό «Λιάκος Δήμος».

  (Από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

F
(10)

     Στην αριθ. 9626/24−2−2012 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτι−
κής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1204/Β΄/
11−4−2012, στη σελίδα 19429, στην στήλη β΄, γίνεται η 
εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο «από 18−7−2010»,
στο ορθό «από 18−7−2011».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας)  
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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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