
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2930
22 Δεκεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης 
προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση στα Γρα−
φεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουρ−
γού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υ.Π.Ε.Κ.Α., 
έως 31/12/2011. .................................................................................... 1

Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευ−
τικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου 
από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλή−
λους στις πράξεις «Προγράμματα Δια Βίου 
Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό της 
Δημόσιας Διοίκησης» στους Άξονες προτεραι−
ότητας 7, 8, 9 του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου 
Δημόσιας Διοίκησης, με κωδικούς ΟΠΣ 277713, 
277714, 277715 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» ................................................................................. 2

Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτι−
κού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από 
εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην 
πράξη «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβου−
λευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
για εφήβους στους Α.Π. 4, 5, 6−Οριζόντια Πράξη» 
του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού, με κωδικό ΟΠΣ 296212 του Ε.Π. «Εκπαί−
δευση και Δια Βίου Μάθηση» .............................................. 3

Έγκριση νυκτερινής και ημεραργιακής απασχόλησης 
του μονίμου προσωπικού του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕ−
ΦΕ «Δ») για το Β΄ εξάμηνο 2011 .......................................... 4

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικη−
τή του διασυνδεόμενου Γενικού Νοσοκομείου Λά−
ρισας. ........................................................................................................ 5

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Δι−
οικητές των Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου και Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύ−
μης, Πετσή Ηλία και Γουρνή Νικολάου αντίστοι−
χα................................................................................................................. 6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθμ. 55932 (1)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης 

προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση στα Γρα−
φεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουρ−
γού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υ.Π.Ε.Κ.Α., έως 
31/12/2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α 98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (Α΄ 226).

3. Το με αρ. πρωτ. 55846/14−12−2011 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Οικονομικού σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για έκδοση 
απόφασης των με διάθεση τριάντα πέντε (35) υπαλλή−
λων του ΥΠΕΚΑ για υπερωρίες Β΄ εξαμήνου έτους 2011 
ανέρχεται στο ποσό των 24.990,00€.

4. Την με αρ.πρωτ. 55753/Α/13−12−2011 απόφαση της Διεύ−
θυνσης Οικονομικού με το οποίο εγκρίνεται η δέσμευση 
πίστωσης ύψους Πενήντα Δύο χιλιάδων ευρώ (52.000,00) 
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστω−
σης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδικός Φορέας 31−110 
Κ.Α.Ε. 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» οικ. 
Έτος 2011 για την πληρωμή αποζημίωσης υπερωριακής 
απασχόλησης στα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας.

5. Τα με αρ.πρωτ. οικ. 2327/05−07−2011, οικ. 1276/07−
07−2011, 218819/1266/22−07−2011, 5330/20−07−2011, 1272/12−
07−2011, οικ. 1972/04−08−2011 και οικ. 3944.62/03−11−2011 
υπηρεσιακά σημειώματα των Γραφείων Υπουργού, Ανα−
πληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικών Γραμματέων 
και Ειδικού Γραμματέα Δασών αντίστοιχα.
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6. Την ανάγκη υπερωριακής απογευματινής απασχό−
λησης για εξάμηνο χρονικό διάστημα του προσωπικού 
που υπηρετεί στα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή 
Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμμα−
τέων Υ.Π.Ε.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη−
ση του προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση στα Γρα−
φεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, 
Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υ.Π.Ε.Κ.Α., για κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών των Γραφείων, έως 31/12/2011 
ως εξής:

Υπερωριακή εργασία: 35 υπάλληλοι, 1.400 ώρες, προ−
καλούμενη δαπάνη 8.330,00 ευρώ.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
8.330,00 ευρώ, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
για το β΄ εξάμηνο του έτους 2011, η οποία θα βαρύνει 
τον φορέα 31−110 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΚΑΕ 0511), εγγεγραμμένη 
πίστωση 52.000,00 ευρώ.

Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης 
δεν θα υπερβαίνουν τις 20 το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Οι πιο πάνω τριάντα πέντε (35) υπάλληλοι με διάθεση 
δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις. Η απόφαση αυτή έχει 
αναδρομική ισχύ ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
      Αριθμ. 20607 (2)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στις πράξεις 
«Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώ−
πινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης» στους Άξο−
νες προτεραιότητας 7, 8, 9 του Διαβαλκανικού Ιν−
στιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, με κωδικούς ΟΠΣ 
277713, 277714, 277715 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 

(540 Β), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β) του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 
(1088 Β) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

B. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 11341/29−7−2010, 
11342/29−7−2010, 11343/29−7−2010 αποφάσεις Ένταξης 
των πράξεων με τίτλο «Προγράμματα Δια Βίου Εκ−
παίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας 
Διοίκησης» στους Άξονες προτεραιότητας 7, 8, 9 στο 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κωδικούς 
ΟΠΣ 277713, 277714, 277715 και τα σχετικά Εγκεκριμένα 
Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 
3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ−
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007−2013» (26 Α).

Γ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 18980/9−11−2011 ει−
σήγηση του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Δι−
οίκησης.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσί−
ων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις λόγω της φύσης 
τους και για την καλύτερη υλοποίησή τους, σύμφωνα 
με το σχεδιασμό τους, προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρι−
κού λογαριασμού ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 
2007−2013, αποφασίζουμε:

1. Στις πράξεις «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης 
για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης» 
στους Άξονες προτεραιότητας 7, 8, 9 του Διαβαλκανικού 
Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, που έχoυν ενταχθεί 
στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικούς 
277713, 277714, 277715, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες 
εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται 
σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 (247 
Α) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή 
επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολο−
γισμό των ανωτέρω πράξεων με τίτλο «Προγράμματα 
Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό της 
Δημόσιας Διοίκησης» στους Άξονες προτεραιότητας 
7, 8, 9 με κωδικούς ΟΠΣ 277713, 277714, 277715 και δε 
δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή 
υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο των ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, συνάπτεται σύμβαση 
έργου με το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκη−
σης ως φορέα υλοποίησης των πράξεων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 
Α), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
χρόνο υλοποίησης των ανωτέρω συγχρηματοδοτούμε−
νων πράξεων, ήτοι μέχρι 31/12/2012.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στις ανωτέρω συγ−
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χρηματοδοτούμενες πράξεις ορίζεται κατ’ ανώτατον 
στους 300 (τριακοσίους), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα εγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» Σχέδια Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, 
που τηρούνται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
   Αριθμ. 20606 (3)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευ−
τικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Διαδι−
κτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγ−
γελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους 
Α.Π. 4, 5, 6−Οριζόντια Πράξη» του Εθνικού Κέντρου 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με κωδικό ΟΠΣ 
296212 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ’Eχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 
(540 Β), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β) του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 
(1088 Β) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

Β. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 11068/22−7−2010 Από−
φαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή Δι−
αδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού για εφήβους στους Α.Π. 4, 5, 6−Ορι−
ζόντια Πράξη» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθη−
ση», με κωδικό ΟΠΣ 296212 και τα σχετικά Εγκεκριμένα 

Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα−
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α).

Γ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 19273/14−11−2011 ει−
σήγηση του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσίων 
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης της και 
για την καλύτερη υλοποίηση της, σύμφωνα με το σχεδια−
σμό της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρι−
κού λογαριασμού ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 
2007−2013, αποφασίζουμε:

1. Στην πράξη «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμ−
βουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για 
εφήβους στους Α.Π. 4, 5, 6−Οριζόντια Πράξη» του Εθνικού 
Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που έχει 
ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με 
κωδικό ΟΠΣ 296212, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες 
εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται 
σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1B του Ν. 2362/1995 (247 
Α) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή 
επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπο−
λογισμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή 
Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού για εφήβους στους Α.Π. 4, 5, 6−Οριζό−
ντια Πράξη» και κωδικό ΟΠΣ 296212 και δε δύναται να 
υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή υπουργική 
απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 55 
του Ν. 3966/2011 (118 Α).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση 
έργου με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού ως φορέα υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 
(118 Α), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το χρόνο υλοποίησης της ανωτέρω συγχρηματοδοτού−
μενης πράξης, ήτοι μέχρι 30/11/2015.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενη πράξη ορίζεται κατ/ ανώτατον 
στους 20 (είκοσι), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, 
που τηρείται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 
(118 Α).
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6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
   Αρ. Πρωτ.: 14681 (4)
Έγκριση νυκτερινής και ημεραργιακής απασχόλησης του 

μονίμου προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») για 
το Β΄ εξάμηνο 2011.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και 

τεχνολογικής έρευνας» ΦΕΚ:13/Α/85.
β) του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−

χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
ΦΕΚ:247/Α/95.

γ) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο ΦΕΚ: Α΄226.

2. Την αριθμ. 11188(ΦΟΡ)1098/30.10/98 απόφαση της 
Υπουργού Ανάπτυξης «Καθιέρωση απασχόλησης κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυκτερινές ώρες 
προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών «Δημόκριτος» στ) του Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός 
του ΕΚΕΦΕ “Δ”» ΦΕΚ: Α΄43.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους 16.713,89 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον προϋ−
πολογισμό του ΕΚΕΦΕ «Δ» οικ. έτους 2011, ΚΑΕ−263.

4. Το έγγραφο του ΕΚΕΦΕ «Δ» με α.π. 110/481/11.21/25.5.2011, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυκτερινή και ημεραρ−
γιακή απασχόληση του μονίμου προσωπικού του Εθνι−
κού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» 
(ΕΚΕΦΕ «Δ») για το Β’ εξάμηνο 2011, προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου λόγω εργασίας επί 24ωρου 
βάσεως του κέντρου, ως εξής:

Για 14 μονίμους υπαλλήλους (Τεχνικούς) 2.070 ώρες 
για νυκτερινή και ημεραργιακή απασχόληση.

Για 5 μονίμους υπαλλήλους (Φύλακες) 2.520 ώρες για 
νυκτερινή και ημεραργιακή απασχόληση.

Η συνολική δαπάνη για τους 19 υπαλλήλους ανέρχεται 
σε 16.713,89 ευρώ

Οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την υπερω−
ριακή εργασία αφορούν:

α) Τη φύλαξη των κτιριακών και μηχανολογικών εγκα−
ταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης 
γενικά της περιοχής του ΕΚΕΦΕ «Δ».

β) Την επί 24ώρου επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας 
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη συντή−
ρηση και την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών 
και κυρίως την άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκτά−
κτων αναγκών.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. απόφ. 529 (5)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικη−

τή του διασυνδεόμενου Γενικού Νοσοκομείου Λά−
ρισας. 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 & 9, του άρθρου 7, του

Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/ 4−4−2005), περί αρμοδιοτήτων 
του Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκο−
μείου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 69 & 70 του Ν. 3918/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.1 1, 12, 13 & 14 του 

Ν. 3984/2011.
4. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ4α/οικ.84627/25−7−2011 

(ΦΕΚ 1681/Β΄/28−7−2011) ΥΑ
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ4α/οικ.91432/25−7−2011 (ΦΕΚ 

2012/Β΄/9−9−2011) ΥΑ
6. Την αριθμ. Υ10β/ΓΠ 115001/24−10−2011 (ΦΕΚ 360/25−10−

2011)ΥΑ, με την οποία ο ΗΛΙΑΣ−ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ 
με ΑΔΤ ΑΙ 291738 διορίσθηκε ως Κοινός Διοικητής των 
διασυνδεόμενων Π.Γ.Ν. Λάρισας και Ε.Ν. Λάρισας, αρμοδι−
ότητας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

7. Την αριθμ. Υ10β/ΓΠ οικ. 108688/29−9−2011 (ΦΕΚ 346/7−
10−2011) ΥΑ, με την οποία ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑ−
ΤΣΑΣ με ΑΔΤ ΑΕ 311451 διορίσθηκε ως Αναπληρωτής 
Διοικητής στο διασυνδεόμενο Γ.Ν. Λάρισας, αρμοδιότη−
τας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 18 του Ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α/9−3−1999) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας 
των διοικητικών οργάνων και δημοσίευσης κανονιστικών 
διοικητικών πράξεων.

9. Την αριθμ. πρωτ. 19833/11−11−2011 απόφαση του Διοι−
κητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, περί 
σύστασης και συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης 
του διασυνδεόμενου Γ.Ν. Λάρισας.

10. Την ανάγκη για εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουρ−
γία του Γ.Ν. Λάρισας.

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

Πλέον των αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Διοικητή, 
οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 7 του
Ν. 3329/2005, μεταβιβάζουμε επίσης στον Αναπληρωτή 
Διοικητή του Γ.Ν. Λάρισας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑ−
ΤΣΑ, τις κάτωθι αρμοδιότητες από λήψεως της παρού−
σας και μέχρι νεοτέρας:

− Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγ−
χου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του 
διασυνδεόμενού Νοσοκομείου.

− Εκπονεί, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διοίκησης 
και ενημερώνει σε μηνιαία βάση τον χάρτη υγείας του 
διασυνδεόμενου Νοσοκομείου και τον υποβάλλει στον 
Κοινό Διοικητή.
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− Εκπονεί, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διοίκησης, 
το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών κατα−
στροφών και εκτάκτων αναγκών και το υποβάλει προς 
έγκριση στο ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο.

− Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης την ανέγερση, 
επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών 
και λοιπών υποδομών και λοιπών υποδομών του Νοσο−
κομείου του.

− Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις προτάσεις 
και τα αιτήματα των υπηρεσιών και του προσωπικού 
του Νοσοκομείου του και τα υποβάλλει στα αρμόδια 
όργανα.

− Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης το συνολικό 
ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Νοσο−
κομείου του.

− Υποβάλλει προς έγκριση στον Κοινό Διοικητή την 
επαναπροκύρηξη θέσεων ιατρών του ΕΣΥ και την πα−
ράταση παραμονής ειδικευομένων ιατρών.

− Υποβάλλει στον Κοινό Διοικητή πρόταση πρόσλη−
ψης επικουρικού προσωπικού για κάλυψη επιτακτικών 
αναγκών του Νοσοκομείου του.

− Εισηγείται στον Κοινό Διοικητή την τοποθέτηση των 
προϊσταμένων των προβλεπόμενων από τον οικείο οργα−
νισμό τμημάτων και γραφείων του Νοσοκομείου του.

− Εισηγείται στον Κοινό Διοικητή την ανάθεση προ−
σωρινών καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υπο−
διεύθυνσης και Τομέα μέχρι την πλήρωση των θέσεων 
αυτών.

− Είναι εισηγητής στο Συμβούλιο Διοίκησης για τον 
προϋπολογισμό του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου, τις 
αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του, όπως και τον 
ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης 
κάθε έτους.

− Είναι εισηγητής στο Συμβούλιο Διοίκησης για το 
Πρόγραμμα Προμηθειών του διασυνδεόμενου Νοσοκο−
μείου, καθώς και τις τροποποιήσεις του.

− Προτείνει στο Συμβούλιο Διοίκησης τη σκοπιμότητα 
και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλο−
ποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, 
προμήθεια παντός είδους αναλώσιμου υλικού και ανάθε−
ση υπηρεσιών για ποσά άνω αυτών που σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει.

− Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του διασυνδεόμενου Νο−
σοκομείου και την εν γένει οικονομική λειτουργία του 
φορέα του.

− Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Νοσοκο−
μείου του, την υποβάλλει στο Συμβούλιο Διοίκησης και 
στον Κοινό Διοικητή και τριμηνιαία έκθεση την οποία 
υποβάλλει στον Κοινό Διοικητή.

− Υποβάλλει στο Συμβούλιο Διοίκησης προτάσεις για 
την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Νο−
σοκομείου, καθώς και για την εκποίησή τους.

− Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης για τον χαρα−
κτηρισμό παλαιού υλικού ως άχρηστου, καθώς και για 
την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού 
του Νοσοκομείου του.

− Εισηγείται στον Κοινό Διοικητή για τη διάθεση σε 
άλλους φορείς του μη χρησιμοποιούμενου υλικού του 
Νοσοκομείου του.

− Εισηγείται στον Κοινό Διοικητή τη συγκρότηση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου του.

− Έχει δικαίωμα τελικής υπογραφής για:
1. Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας του πάσης φύ−

σεως προσωπικού του Νοσοκομείου του, πλην αυτών 
που ορίζονται στην περιπτ. Β, της παρ. 1 της αριθμ. 
Υ4α/οικ. 91432/25−7−2011 (ΦΕΚ 2012/Β/9−9−2011) ΥΑ και 
αφορούν στις μετακινήσεις μεταξύ των διασυνδεόμενων 
νοσοκομείων.

2. Επιταγές και Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.
3. Ημερήσιο Πρόγραμμα Εφημέριων.
4. Δεσμεύσεις Πιστώσεων.
5. Συμβάσεις.
6. Γνωστοποιήσεις κατακύρωσης.
7. Εγκρίνει την σκοπιμότητα και τον τρόπο χρημα−

τοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, 
προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός 
είδους αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά 
ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι 20.000€ ετησίως.

8. Αποφάσεις συγκρότησης ομάδων εργασίας και 
επιτροπών για το σχεδιασμό και διαχείριση διαφόρων 
προγραμμάτων δράσης του Νοσοκομείου.

9. Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας.
10. Ωριμάνσεις.
11. Χορήγηση αδειών ιατρικού και λοιπού επιστημονι−

κού προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 8 Δεκεμβρίου 2011

Ο Διοικητής
ΗΛΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ 

F
     Αριθμ. 17383 (6)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Διοι−

κητές των Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου και Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης, 
Πετσή Ηλία και Γουρνή Νικολάου αντίστοιχα. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ − Γ .Ν.−Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

− Γ. Ν.− Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρ.69 και 70 του Ν.3918/2011.
2. Τις διατάξεις του αρ.66, παρ.11, 12,13 και 14 του

Ν. 3984/2011.
3. Τις διατάξεις της αρ.Υ4α/οικ. 84627/25−7−2011 (ΦΕΚ 

1681/Β΄/28−7−2011) ΥΑ.
4. Τις διατάξεις της αρ.Υ4α/οικ. 91432/25−7−2011 (ΦΕΚ 

2012/Β΄/9−9−2011) ΥΑ.
5. Τις διατάξεις του αρ.7, παρ.8, εδαφ.26 του

Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 31).
6. Την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228).
7. Το γεγονός ότι τα Γ.Ν.− Κ.Υ. Καρύστου και Γ.Ν.− Κ.Υ. 

Κύμης διασυνδέονται μεταξύ τους υπό την Διοίκηση 
Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης, Πρόεδρος του 
οποίου είναι ο Διοικητής του Γ.Ν. Χαλκίδας ως κοινός 
Διοικητής των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Χαλ−
κίδας − Γ.Ν. − Κ.Υ. Καρύστου και Γ.Ν. −Κ.Υ. Κύμης.

8. Την αρ.Υ10β/Γ.Π.οικ. 106822/28−9−2011 (ΦΕΚ 356/18−10−
2011) ΥΑ, με την οποία διορίστηκε ο Αναστάσιος Σεπε−
τής, Διοικητής του Γ.Ν. Χαλκίδας, ως κοινός Διοικητής 
των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Χαλκίδας − Γ.Ν. 
− Κ.Υ. Καρύστου και Γ.Ν. − Κ.Υ. Κύμης.

9. Την αρ.Υ10β/Γ.Π. οικ. 102249/13−9−2011 (ΦΕΚ 316/14−
9−2011) ΥΑ, με την οποία διορίστηκε ο Πετσής Ηλίας 
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ως Αναπληρωτής Διοικητής του διασυνδεόμενου Γ.Ν. 
−Κ.Υ. Καρύστου.

10. Την αρ.Υ10β/Γ.Π. οικ. 102212/13−9−2011 (ΦΕΚ 316/14−9−2011) 
ΥΑ, με την οποία διορίστηκε ο Γουρνής Νικόλαος ως Ανα−
πληρωτής Διοικητής του διασυνδεόμενου Γ.Ν.− Κ.Υ. Κύμης.

11. Την ανάγκη για εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουρ−
γία των Γ.Ν. − Κ.Υ. Καρύστου και Γ.Ν. − Κ.Υ. Κύμης.

12. Τις διατάξεις των αρ.9 και 18 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/Α/9−3−1999) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των δι−
οικητικών οργάνων και δημοσίευσης των κανονιστικών 
διοικητικών πράξεων

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Πλέον των αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Διοι−
κητή, οι οποίες προβλέπονται στο αρ.7, παρ.9 του 
Ν.3329/2005, μεταβιβάζουμε επίσης στους Αναπλη−
ρωτές Διοικητές των Γ.Ν.−Κ.Υ Καρύστου και Γ.Ν.−Κ.Υ. 
Κύμης, Πετσή Ηλία και Γουρνή Νικολάου αντίστοιχα, 
τις κάτωθι αρμοδιότητες από λήψεως της παρούσης 
και μέχρι νεωτέρας:

• Έχει την ευθύνη την οργάνωσης, συντονισμού, ελέγ−
χου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του 
διασυνδεόμενου Νοσοκομείου.

• Εκπονεί, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διοίκησης, 
και ενημερώνει σε μηνιαία βάση τον χάρτη υγείας του 
διασυνδεόμενου Νοσοκομείου και τον υποβάλλει στον 
Κοινό Διοικητή.

• Εκπονεί, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διοίκησης, 
το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Νοσοκομείου του 
και το υποβάλλει προς έγκριση στο ενιαίο Δ.Σ.

• Εκπονεί, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διοίκησης, 
το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών κατα−
στροφών και εκτάκτων αναγκών και το υποβάλλει προς 
έγκριση στο ενιαίο Δ.Σ.

• Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης την ανέγερση, 
επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών 
και λοιπών υποδομών του Νοσοκομείου του. Έχει την 
ευθύνη της περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης 
του Νοσοκομείου.

• Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις προτάσεις και 
αιτήματα των υπηρεσιών και του προσωπικού του Νοσο−
κομείου του και τα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα.

• Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης το συνολικό 
ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Νοσο−
κομείου του.

• Υποβάλλει προς έγκριση στον Κοινό Διοικητή την 
επαναπροκήρυξη θέσεων ιατρών του ΕΣΥ και την πα−
ράταση παραμονής ειδικευόμενων ιατρών.

• Υποβάλλει στον Κοινό Διοικητή πρόταση πρόσληψης 
επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών 
αναγκών του Νοσοκομείου του.

• Εισηγείται στον Κοινό Διοικητή την τοποθέτηση 
των Προϊσταμένων των Τμημάτων και Γραφείων του 
Νοσοκομείου του.

• Εισηγείται στον Κοινό Διοικητή την ανάθεση προσωρι−
νών καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυν−
σης και Τομέα μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.

• Είναι εισηγητής στο Συμβούλιο Διοίκησης για τον 
προϋπολογισμό του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου, τις 
αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του, όπως και τον 
ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης 
κάθε έτους.

• Είναι εισηγητής στο Συμβούλιο Διοίκησης για το 
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του διασυνδεόμενου 
Νοσοκομείου, καθώς και τις τροποποιήσεις του.

• Προτείνει στο Συμβούλιο Διοίκησης την σκοπιμότητα 
και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, 
υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλι−
σμού, προμήθεια παντός είδους αναλώσιμου υλικού και 
ανάθεση υπηρεσιών για ποσά άνω αυτών που σύμφω−
να με τις ισχύουσες διατάξεις έχει αρμοδιότητα να 
εγκρίνει.

• Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του διασυνδεόμενου Νο−
σοκομείου και την εν γένει οικονομική λειτουργία του 
φορέα του.

• Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Νοσο−
κομείου του, την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο Διοί−
κησης και στον Κοινό Διοικητή και τριμηνιαία έκθεση, 
την οποία υποβάλλει στον Κοινό Διοικητή.

• Υποβάλλει στο Συμβούλιο Διοίκησης προτάσεις για 
την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Νοσο−
κομείου, καθώς επίσης και την εκποίηση τους.

• Εκπροσωπεί το Νοσοκομείο του δικαστικώς και 
εξωδίκως, καθώς και έναντι τρίτων και διορίζει πληρε−
ξούσιους δικηγόρους.

• Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης για τον χαρα−
κτηρισμό παλαιού υλικού ως άχρηστου, καθώς και για 
την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού 
του Νοσοκομείου του.

• Εισηγείται στον Κοινό Διοικητή για την διάθεση σε 
άλλους φορείς του μη χρησιμοποιούμενου υλικού του 
Νοσοκομείου του.

• Εισηγείται στον Κοινό Διοικητή την συγκρότηση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου του.

• Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του αναθέτει ο 
Κοινός Διοικητής, το Ενιαίο Δ.Σ. και, με αποφάσεις του, 
ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαλκίδα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ο Διοικητής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΣΕΠΕΤΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02029302212110008*

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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