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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48445
(1)
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2012
(γ΄ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4032/2011 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμεί−
ων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012» (ΦΕΚ 257Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3023/
2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το
Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και
έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και
των υποψηφίων βουλευτών» (ΦΕΚ 146Α΄).
3. Τις υπ’ αριθμ. 1/2009 και 3/2009 αποφάσεις Ανώ−
τατης Εφορευτικής Επιτροπής, με τις οποίες κατανε−
μήθηκαν οι έδρες στα πολιτικά κόμματα, όπως αυτά
εκπροσωπούνταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Εθνικό Κοινοβούλιο αντίστοιχα, κατά το πρώτο τρίμηνο
του έτους 2012 και από τις οποίες προκύπτει το πο−
σοστό εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα
πολιτικά κόμματα, που συμμετείχαν στις αντίστοιχες
εκλογές του έτους 2009.
4. Το Ν. 2362/1995 «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού,
έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3871/10

(ΦΕΚ 141Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 23 αυτού, καθώς
και με την υπ’ αριθμ. 2/93957/0020/15.12.2011 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών, για τη διάθεση πιστώσεων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 112Α΄).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213Α΄).
7. την αριθμ. 448/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β΄2105/
9.7.2012).
8. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.» (ΦΕΚ
147Α΄) και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2 αυτού.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
10. Τις από:
α) 1.10.2009, δήλωση του Εκπροσώπου του «ΣΥΝΑΣΠΙΣ−
ΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» Αλεξίου Τσίπρα του
Παύλου, με την οποία γνωστοποιεί τη συμφωνία μεταξύ
των κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που συγκροτούν
τον Συνασπισμό και
β) 30.5.2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
«ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ», από την οποία
προκύπτει ότι ο «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ» παραμένει υπεύθυ−
νος για όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που
απορρέουν από το Ν. 3023/2002.
11. Την υπ’ αριθμ. 10227/19.3.2012 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατανομή κρα−
τικής οικονομικής ενίσχυσης α΄ τριμήνου έτους 2012 στα
δικαιούχα πολιτικά κόμματα» (ΦΕΚ 837Β΄).
12. Την υπ’ αριθμ. 17210/2.5.2012 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατανομή κρα−
τικής οικονομικής ενίσχυσης β΄ τριμήνου έτους 2012 στα
δικαιούχα πολιτικά κόμματα» (ΦΕΚ 1440Β΄).
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13. Το υπ’ αριθμ. 98901/28.12.2011 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, ανερχό−
μενη στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι
χιλιάδων ευρώ (7.720.000,00 €) που θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2012 και ειδικότερα
τον Κ.Α.Ε. 2595 του Ειδ. Φορέα 07−130, αποφασίζουμε:
Α΄. Προσδιορίζουμε
τα πολιτικά κόμματα που εμπίπτουν στις κατωτέρω
κατηγορίες.
1. Στην κατηγορία της περίπτωσης α΄ της παραγ. 1
του άρθρου 3 του Ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.),
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ ΡΙΖ.Α.),
2. Στην κατηγορία της περίπτωσης β΄της παραγ. 1 του
άρθρου 3 του Ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ
ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
3. Στην κατηγορία της περίπτωσης γ΄ της παραγ. 1
του άρθρου 3 του Ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ.. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ
ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Β΄. Κατανέμουμε
Ποσό της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησής τους
και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητικούς και
επιμορφωτικούς σκοπούς, που αντιστοιχεί στο ένα τέ−
ταρτο αυτών και καλύπτει τη γ΄ δόση του έτους 2012,
στα παραπάνω δικαιούχα κόμματα, ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗ−
ΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡ−
ΦΩΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΑ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ−
ΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΣΟΚ

2.830.231,39

277.473,67

3.107.705,06

ΝΔ

2.212.552,91

216.916,95

2.429.469,86

ΚΚΕ

680.064,91

66.673,03

746.737,94

ΛΑΟΣ

567.145,74

55.602,52

622.748,26

ΣΥΡΙΖΑ

506.362,20

49.643,35

556.005,55

ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑ−
ΣΙΝΟΙ

234.357,14

22.976,19

257.333,33

ΣΥΝΟΛΑ

7.030.714,29

689.285,71

7.720.000,00

Γ. Το ανωτέρω ποσό της τακτικής χρηματοδότησης,
καθώς επίσης και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευ−
νητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς που αντιστοιχεί

στο «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», κατα−
νέμεται μεταξύ των κομμάτων και των πολιτικών κινή−
σεων που τον συγκροτούν, σύμφωνα με την παρ. 9 του
σκεπτικού της παρούσας και τη μεταξύ τους συμφωνία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Υ4α/οικ. 121820
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Παίδων Πεντέλης.

(2)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ−ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Του άρθρου 4 του Ν. 4052/12 (ΦΕΚ 41 A΄) «Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγ−
γύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή
του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρημα−
τοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα−
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 25 του
Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄) όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.
3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκο−
μειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(ΦΕΚ 43 Α΄).
δ) Του άρθρου 34 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
στ) Των παρ. 11, 12 και 13 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄).
ζ) Του άρθρου 33 του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις,ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226 Α΄).
η) Των άρθρων 32 και 44 του Ν. 4025/11 «Ανασυγκρό−
τηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Απο−
κατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 228 A´), όπως ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
θ) Του άρθρου 12 του Ν. 3204/03 (ΦΕΚ 296/Α/03) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το ΕΣΥ
και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας».
ι) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
ια) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
ιβ) Του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή – Ασφάλεια Εργαζομένων
(Α΄ 177) όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της υπ’
αριθμ. 88555/3293/1988 κοινής υπουργικής απόφασης
«Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» (Β΄721) που κυρώθηκε με το
άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα
για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζόμενων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (Α΄ 11).
ιγ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (138 Α΄) «Ελάχιστος
χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού
ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή
και ασφάλεια των εργαζομένων».
ιδ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31/ Α΄).
ιε) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β’ 2105/9−7−12).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.84627 απόφαση «Διασύνδεση
Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής
τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/28−7−2011), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.91432/2011 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου
Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/Β/9−9−2011).
4. Τις υπ’ αριθμ. 13/28−7−11 (ΘΕΜΑ 9ο), 14/24−8−11 (ΘΕΜΑ
2ο),15/27−9−11 (ΘΕΜΑ 10ο) και 16/3−11−11 (ΘΕΜΑ 7ο) απο−
φάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
5. Την υπ’ αριθμ. Υ7α/ΓΠ οικ 14566/7.2.2011 εγκύκλιο
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με
θέμα « Δυνατότητα επιλογής Νοσοκομείου και ιατρού
από τους εφήβους έως 16 ετών»
6. Την υπ’ αριθμ. 14045/12 Διαπιστωτική πράξη (ΦΕΚ
287/Β/2012) κατάργησης κενών οργανικών θέσεων του
Διοικητή του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης και διόρθωση σφάλ−
ματος ΦΕΚ 869/Β/2012
7. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.34268/2−4−12 απόφαση κα−
τάργησης ιατρικών τμημάτων του Γ.Ν.Παίδων Πεντέ−
λης και μεταφορά θέσεων προσωπικού τους από το
εν λόγω Νοσοκομείο στο Γ.Ν.Παίδων « Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό.(ΦΕΚ 1131 Β΄),
αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ − ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1. Το «Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, υπάγεται
στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 «Περί οργανώσεως της
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Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254 Α΄) & σύμφωνα με το άρ−
θρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) όπως συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄) αποτελεί
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο
υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, διέπεται από
τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία
«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».
2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι ο Δήμος Πεντέλης.
3. Διασυνδέεται με το ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και το
ΓΝΠΑ «Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ».
4. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή
στην οποία αναγράφονται σε επάλληλους κύκλους «ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ – «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»»
και στη μέση φέρει το Εθνόσημο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η ισότιμη και ανεξάρτητη από την οικονομική, κοι−
νωνική, φυλετική και επαγγελματική κατάσταση των
οικογενειών τους παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτερο−
βάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα
με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
της Κοινωνικής Ασφάλισης, σε παιδιά ηλικίας έως και
16 ετών που προέρχονται από τον πληθυσμό ευθύνης
της 1ης ΥΠΕ Αττικής, ή παραπέμπονται από άλλες
ΥΠΕ.
2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρ−
φωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων
υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαι−
δευτικών προγραμμάτων. Η εκπαίδευση φοιτητών των
ιατρικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς
και των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων.
3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον το−
μέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και
αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται
με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργα−
νισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλ−
λες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για
την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχό−
μενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά
την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς
και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης
θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στην 1η
ΥΠΕ Αττικής.
5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης,
με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας
των πολιτών.
6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που υλοποιούν τους στρα−
τηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγεί−
ας, την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο
Διοίκησης του Νοσοκομείου.
7. Η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγ−
γελματικής κατάρτισης και συναφών δραστηριοτήτων
(έρευνες−μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά
βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετο−
χή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρω−
τοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της
απασχόλησης)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, του άρθρου
66 παρ. ΙΙ του Ν. 3329/11, όπως ισχύει
2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.
3. Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, εφόσον οριστεί,
παρ. 1 αρ. 69 Ν. 3918/11, όπως ισχύει
4. Το Συμβούλιο Διοίκησης, της παρ. 12 του αρθ. 66
του Ν. 3984/11, όπως ισχύει.

1. Παιδοχειρουργικής

Εντατικής Θεραπείας
Παίδων

2. Ορθοπαιδικό
3. Οφθαλμολογικό
4. Ωτορινολαρυγγολογικό
5. Οδοντιατρικό – για παιδιά,
εφήβους και ΑΜΕΑ,
με Γενική Αναισθησία
6. Αναισθησιολογικό

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ
Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου είναι εκατόν
εξήντα (160) οργανικές κλίνες.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπη−
ρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικό Γραφείο:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική,
β. Νοσηλευτική,
γ. Διοικητική−Οικονομική
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Οργάνώσης και Πληροφορικής
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γρα−
φείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρό−
τηση. Τo Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπά−
γεται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.
Όταν ορίζεται κοινός αναπληρωτής Διοικητής το Ει−
δικό Γραφείο υπάγεται απευθείας σε αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Ιατρική Υπηρεσία του ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο−
τελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους
οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα και Ει−
δικές Μονάδες που υπάγονται οργανικά στα Τμήματα
και Διατομεακά Τμήματα ως εξής:
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 88 κλινών
β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 66 κλινών
γ) Ψυχιατρικός Τομέας με δυναμικότητα 6 κλινών
δ) Εργαστηριακός Τομέας
Α. Οι Τομείς διαρθρώνονται σε Τμήματα και Μονάδες
ως εξής:
α) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ − ΜΟΝΑΔΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Παιδιατρικό

Αλλεργιολογικών και Αναπνευστι−
κών Νοσημάτων
Κοινωνικής Ιατρικής − Αναπτυξιο−
λογίας

2. Νευρολογικό
3. Καρδιολογικό

β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ − ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

γ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΜΗΜΑ
Παιδοψυχιατρικό

δ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ − ΜΟΝΑΔΕΣ

Eιδική Μονάδα

1. Βιοπαθολογικό − Βιοχημικό

Αιματολογικό−Αιμοδοσίας

2. Ακτινοδιαγνωστικό
3. Φαρμακευτικό

Β.ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
2. Ημερήσιας Νοσηλείας

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Κοινωνικής Εργασίας
• Διαιτολογίας – Διατροφής
• Παραϊατρικού Προσωπικού
2. Οι κενές κλίνες των τμημάτων και μονάδων του κάθε
τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών
και άλλων τμημάτων και μονάδων άλλου τομέα μετά από
εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την
τελική απόφαση του Κοινού Διοικητή του Νοσοκομείου.
3. Στους τομείς λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ια−
τρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των
ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. Ο αριθμός των
εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα, καθορίζεται
με αποφάσεις του Κοινού Διοικητή του Νοσοκομείου,
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρε−
σίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και
διαρθρώνεται σε δύο (2)Νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι
λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.
Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοση−
λευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 5 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα, τον Ψυχι−
ατρικό Τομέα, τα Διατομεακά Τμήματα και τα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία της Ιατρικής Υπηρεσίας.
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 5 τμή−
ματα που καλύπτουν τα Χειρουργεία, τον Χειρουργικό
Τομέα και τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπη−
ρεσίας.
2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.
2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:
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Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
ως Πρόεδρο
Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευ−
τικό τομέα.
Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό
τομέα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ−
θυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως
ακολούθως:
α) Διοικητικού − Οικονομικού
β) Τεχνικού
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως
ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού
Τμήματα
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων
Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών
5. Οικονομικού
6. Επιστασίας – Ιματισμού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Τμήματα
1. Τεχνικού
2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νο−
σοκομείου ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την
υπηρεσία.
δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμε−
νων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανά−
πτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη
Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας
η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής
λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστη−
μονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων,
των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων.
θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγη−
ση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της
Ιατρικής Υπηρεσίας.
ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθ−
μη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ια. Η ενημέρωση και τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθε−
νών από κοινού με τη νοσηλευτική υπηρεσία.
ιβ. Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης
ιγ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση
ιατρικών πράξεων
2. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας:
Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων
του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η ανα−
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ζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα
προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντί−
δα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση
των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο
της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.
3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας – Δια−
τροφής:
Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημε−
ρινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών,
καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερι−
κών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.
Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημο−
νικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δρα−
στηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα
από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.
4. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προ−
σωπικού:
Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των
κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινο−
λόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων
επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά
την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση
Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων.
5. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος:
Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξι−
νόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η
χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του
φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του
Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συ−
νταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που
θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των
προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσο−
κομειακού φαρμακείου όπως καθορίζονται με την εκά−
στοτε ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζο−
νται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς,
σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νο−
σηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων
των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επι−
στήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης
και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού
και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου
όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις
αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης
και του Διοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών
πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κα−
τανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης,
από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νο−
σηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση
νοσηλευτικών πράξεων
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ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:
1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπη−
ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα−
ζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των
απολύσεων και των προσλήψεων.
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του
προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις
βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες
όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνερ−
γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδει−
ών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου
του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαί−
δευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.
2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη
όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο−
νάδων του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής
φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την
τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση
της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει
αντίγραφα.
ε. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την
οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα
με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπη−
ρεσιών του Νοσοκομείου, τη τήρηση και επεξεργασία
των στατιστικών στοιχείων, τη παροχή και διακίνηση
πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην
1η Υ.ΠΕ., στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμό−
διους φορείς, για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος
για τη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.
3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει−
γόντων Περιστατικών
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη
των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών
εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.
β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του
Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέ−
τηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης
των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των
συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και
προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει
αντίγραφα.

4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί−
ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα−
ταλόγου αναμονής εισαγωγής.
β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία
που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών
μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευ−
τικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την
εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο
αναμονής.
γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του
λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών
νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθε−
νται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την
έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών
παραστατικών στοιχείων.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχει−
οθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.
στ. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων
5. Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση
της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση πα−
γίων και αποσβέσεων.
β. την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
γ. την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της
πιστωτικής πολιτικής.
δ. τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
ε. την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής
ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων,
εξόδων και υλικών.
στ. τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με
ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές
κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού,
την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθο−
δοσίας.
η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπο−
λογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και
τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
θ. την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη
και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
ι. τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων
των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
ια. την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά
στοιχεία του νοσοκομείου.
ιβ. τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογι−
σμό του νοσοκομείου.
ιγ. την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο−
μικό μέρος).
ιδ. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των
προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου
Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και
λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού,
υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού.
ιε. Της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογρα−
φών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και
μη υλικού.
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6. To Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού
α) Η μέριμνα για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την
καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β) Η ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών
και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
γ) Η ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επι−
σκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς
και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως
εξοπλισμού του νοσοκομείου.
δ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του
αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
ε) Η ευθύνη για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν
γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών
προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύ−
λαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.
στ) Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου
7. Τμήμα τεχνικό.
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων
των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομεί−
ου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό
του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα
για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων διευκολύν−
σεων της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος
χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε
χώρους στάθμευσης φροντίζοντας για την εξασφάλιση
της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει
τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρ−
μοδίων οργάνων.
δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επι−
βλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την πα−
ραλαβή τους.
ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό
επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και
του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά
υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου
ανάπτυξης του νοσοκομείου.
στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης,
συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολο−
γικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του
Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξο−
πλισμού και υλικών.
ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλε−
κτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των
εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία
και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών
εγκαταστάσεων.
η. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και
τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλε−
φωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεο−
πτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας
και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τη−
λεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.
θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των
εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.
ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώ−
σεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελε−
σματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης
και πυρασφάλειας.

51031

ια. Παρακολουθεί και ελέγχει την ομαλή διανομή ηλε−
κτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.
ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του
νοσοκομείου.
ιγ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής
πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί
τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει
μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργεια−
κών συστημάτων του νοσοκομείου.
8. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
α. Έχει την ευθύνη για την ορθολογική χρήση και την
ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρι−
κού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων
γι’ αυτά υλικών.
β. Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας
των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες
ασφάλειας.
γ. Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφαλούς
και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την
εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προ−
στασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμ−
βανομένης και της ακτινοθεραπείας.
δ. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια προληπτικής
και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού
εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των
συμβολαίων συντήρησης
ε. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των τε−
χνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και
τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο.
στ. Έχει την ευθύνη για την εισήγηση προμήθειας νέου
εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.
ζ. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και διερεύνηση
δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατρο−
τεχνολογικό εξοπλισμό.
η. Έχει την ευθύνη για την ενημέρωση και εκπαίδευση
του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και
αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλι−
σμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήμα−
τος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.
θ. Έχει την ευθύνη για την καταγραφή, αρχειοθέτηση
και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολο−
γική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμ−
μάτων.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των
Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής
μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων
και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώ−
σεων, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο Υπηρεσίες
του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος
διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.
3. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορι−
κής και η έναρξη λειτουργίας της.
4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματι−
κής και λειτουργικής πλευράς.
5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου
σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελε−
σματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.
6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών
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και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους
από το Νοσοκομείο.
7. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
8. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού
εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του
εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που
λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού,
9. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου
δικτύου υπολογιστών,
10. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο
δίκτυο,
11. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δι−
κτύου με εξωτερικά δίκτυα,
12. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση
των πόρων του δικτύου, (δίσκων, κ.λπ.).
13. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη
σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.
14. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W,
SYSTEMS/W κ.λπ.).
15. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:
α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου
και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής
υπηρεσίας,
β. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για
περιορισμένης έκτασης εφαρμογές,
γ. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο−νοσηλευ−
τικής και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του νο−
σοκομείου
δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής,
με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του
Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές
ανάγκες του.
17. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού
Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων
πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερή−
σεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά
προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
18. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα
αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την
παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με
την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής,
19. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλο−
γή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του
νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ
Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται
και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
6, παρ. 4 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει και τις σχετικές
εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και είναι
αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και
πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συ−
νοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους κα−
θώς και για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 14
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι θέσεις προσωπικού του ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
α) Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέ−
σεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26
Α΄), με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό
Διοικητή του Νοσοκομείου.
β) Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέ−
σεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),
με βαθμό 2ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό
Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου (όταν ορίζεται).
γ) Μία (1) οργανική θέση ειδικού Επιστημονικού προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ−
νου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ.
10) του Ν. 3329/2005.
2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συ−
σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του
Ν. 1397/83, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του
Υπουργείου Υγείας και κατανέμονται στο νοσοκομείο
αυτό, όπως παρακάτω:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

12

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

4

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

4

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

4

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

4

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

5

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

6

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

9

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

3

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

2

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

2

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

4

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

8

ΣΥΝΟΛΟ
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Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής
του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑΙ−
ΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ), απαι−
τείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου
84 του Ν. 2071/92, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Για την κάλυψη θέσεων για τη λειτουργία ειδικών
τμημάτων/μονάδων εκτός της κατοχής του τίτλου της
Παιδιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζεται κατά
τη διάρκεια της προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία
στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται
σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί
με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της από−
φασης αυτής ή συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά.
Γ) Από άλλους επιστήμονες και λοιπό Παραϊατρικό
προσωπικό που προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με το
έργο της Ιατρικής Υπηρεσίας των παρακάτω κατηγο−
ριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντί−
στοιχες θέσεις μόνιμου προσωπικού, ορίζονται ως εξής:
Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ − ΒΙΟΛΟΓΩΝ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
Τρείς (3) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τρείς (3) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Δέκα (10) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Έξι (6) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Τέσσερις (4) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡ−
ΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Δέκα (10) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσω−
πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα
από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις μόνιμου προ−
σωπικού, ορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Οκτώ (8) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ενενήντα (90) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δύο (2) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ογδόντα πέντε (85) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τριάντα μία (31) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοη−
θών Θαλάμου, Νοσοκόμων, Μεταφορέων Ασθενών, και
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Σαβανωτών − Νεκροτόμων – Αποτεφρωτών και άλλες
συναφείς ειδικότητες.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες,
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές
Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προ−
σωπικό των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων, σε κα−
θένα από τους οποίους οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού ορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Εννέα (9) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Μία (1) οργανική θέση
Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δύο (2) οργανικές θέσεις
Οι θέσεις του κλάδου αυτού μπορούν να πληρωθούν
από τις ειδικότητες: Μηχανολόγων−Μηχανικών, ή Ηλε−
κτρολόγων−Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων−Μηχανικών. Η
κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γί−
νεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Μία (1) εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνε−
ται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ−
ΝΟΙΑΣ
Τέσσερις (4) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Τρείς (3) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δύο (2) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τέσσερις (4) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−
χανολόγων−Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων−Μηχανικών,
Ηλεκτρονικών−Μηχανικών, Τεχνολόγων Ιατρικών Ορ−
γάνων, Πολιτικών Δομικών Έργων και άλλες συναφείς
ειδικότητες.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες,
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Μία (1) εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να κατα−
λαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Είκοσι τρείς (23) οργανικές θέσεις
Ο εν λόγω κλάδος περιλαμβάνει τις ειδικότητες Δι−
οικητικού − Λογιστικού, Γραφέων Νοσηλευτικών και
Επιστημονικών Τμημάτων & Δακτυλογράφων−Στενο−
γράφων.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες,
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Δύο (2) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Προ−
γραμματιστών Η/Υ και Χειριστών – Διατρητών Η/Υ. Η
κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, γί−
νεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Δέκα τέσσερις (14) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχα−
νολόγων−Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτρολόγων−Ηλεκτροτε−
χνιτών, Ηλεκτρονικών−Τεχνιτών, Ψυκτικών−Κλιματιστών,
Σχεδιαστών, Υδραυλικών, Θερμοϋδραυλικών, Εργοδη−
γών, Σιδηρουργών−Αλουμινοκατασκευαστών, Ελαιο−
χρωματιστών−Υδροχρωματιστών, Ξυλουργών, Κτιστών−
Οικοδόμων, Θερμαστών, Συντηρητών Ανελκυστήρων,
Τεχνιτών Ιατρικών Αερίων, Πρακτικών Μηχανικών, Κο−
πτριών−Ραπτριών, Κλιβανιστών, Αμμοκονιαστών, Ταπε−
τσέρηδων, Συντηρητών Αναπνευστικών Μηχανημάτων,
Σχεδιαστών και άλλες συναφείς ειδικότητες.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες,
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Επτά (7) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έξι (6) οργανικές θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλη−
τήρων, Φυλάκων, Θυρωρών, Βοηθών Αποθηκάριων,
Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής Εγγράφων,
Ταξινόμων Αρχείου, Συνοδών Ανελκυστήρων.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες,
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Έξι (6) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθα−
ριστών−τριών, Πλυντών−τριών, Πρεσαδόρων−Σιδερωτών.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες,
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Δώδεκα (12) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών
Μαγείρων, Παρασκευαστών Παιδικών Τροφών, Τραπε−
ζοκόμων−Σερβιτόρων, Λαντζέρηδων.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες,
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Δύο (2) οργανικές θέσεις
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΕΝΤΟΛΗΣ
Ένα (1) θέση Δικηγόρου (Παρ’ Αρείω Πάγω).

Γ. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ−ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ
Υπηρεσία
ΙΑΤΡΙΚΗ

Ειδικότητα

Σχέση Εργασίας

Αριθμός Υπηρετούντων

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

1

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

1

(α) Σύν. Υπηρετ. Ιατρικής:

2

Υπηρεσία

Κατηγορία/Κλάδος/
Ειδικότητα

Σχέση Εργασίας

Αριθμός Υπηρετούντων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

2

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

1

ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ −
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΙΔΑΧ

1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΔΑΧ

2

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ −
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΙΔΑΧ

4

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ –
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΔΑΧ

1

(δ) Σύν. Υπηρετ.
Διοικητικής:

12

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορίζονται στις διατάξεις του
Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει
κάθε φορά για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Ιατρική υπηρεσία προΐσταται Ιατρός με βαθμό
Συντονιστή Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με
τις εκάστοτε προβλεπόμενες και ισχύουσες διατάξεις.
Στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας της Ιατρικής Υπηρε−
σίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας.
Στο Τμήμα Διαιτολογίας−Διατροφής υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων.
Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού της Ιατρικής
Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Ια−
τρικών Εργαστηρίων ή του κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας −
Ακτινολογίας ή του κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών ή του
κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών.
Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐσταται
Στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής.
Στους Τομείς της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπάλλη−
λος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει,
υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
Στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπάλλη−
λος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
Στη Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία προΐσταται:
Στη Διεύθυνση Διοικητικής−Οικονομικής Υπηρεσίας
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.
Στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού, υπάλλη−
λος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.
Σε κάθε ένα από τα Τμήματα: Διαχείρισης Ανθρωπίνου
Δυναμικού, Γραμματείας, Κίνησης Ασθενών, Γραμματεί−
ας Εξωτερικών Ιατρείων και Τ.Ε.Π., υπάλληλοι του κλά−
δου ΠΕ Διοικητικού −Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν,
υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας &
Πρόνοιας ή ΤΕ Λογιστικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλ−
ληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Στο Τμήμα Οικονομικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού−Οικονομικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος
του κλάδου ΤΕ Λογιστικής.
Στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού και στα τμήματα αυτής
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρ−
χουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών
Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατι−
στικής και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ
Πληροφορικής.
Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη προΐσταται
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ή του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει,
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγεί−
ας & Πρόνοιας ή του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής και αν
δεν υπάρχουν, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων.
Στο Τμήμα Επιστασίας − Ιματισμού υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρ−
χει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγεί−
ας & Πρόνοιας ή ΤΕ Λογιστικής και αν δεν υπάρχει,
υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 3528/07, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:

1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό
και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
2. Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές
αμοιβές για παροχή υπηρεσιών
3. Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
4. Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις
περιουσιακών στοιχείων.
5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρμοδι−
ότητές τους.
ΑΡΘΡΟ 18
Με την δημοσίευση της παρούσης απόφασης κάθε
άλλη σχετική απόφαση, καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 18234
(3)
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ’
αριθμ. Τ/4333/08/08/2001 (ΦΕΚ 1097/Β/) υπουργικής
απόφασης
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21, παρ. 2, του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/)
«ΕΦΕΤ, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.»
2. Το υπ’ αριθμ. 2 του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) περί
«αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
και θεμάτων Τουρισμού».
3. Τις διατάξεις του αρ. 6 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ141/Α)
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» όπως αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις του αρ. 4 του π.δ. 98/2012(ΦΕΚ 160/Α/10.8.2012)
4. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/)«Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο − Πρόγραμμα Διαύγεια»
6. Την υπ’ αριθμ. Τ/4333/08−08−2001 (ΦΕΚ 1097/Β/)
απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης, περί καθιέρωσης του
Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Τ14703/11−12−2003 (ΦΕΚ
1848/Β) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, την 4568/6−
7−2004 (ΦΕΚ 1046/Β) απόφαση Υφυπουργού Τουρισμού
& την 3569/21−3−2006 (ΦΕΚ397/Β) απόφαση Υπουργού
Τουρισμού και ισχύει σήμερα.
7. Την υπ’ αριθμ. Τ/7563/17.07.2003 (ΦΕΚ 1050/Β)
απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Σύστασης
των ειδικών συλλογικών οργάνων ελέγχο κ.λπ. για
το Ειδικό σήμα ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα»
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 11137/15.12.2004
(ΦΕΚ1914/Β) απόφαση Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης, την 6628/01.06.2005 (ΦΕΚ 774/Β/) απόφαση Υπουρ−
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γού Τουριστικής Ανάπτυξης, την 12638/19.10.2005 (ΦΕΚ
1474/Β) απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης,
την 13247/25.10.2006 (ΦΕΚ 1653/Β) απόφαση Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης και την 4035/04.03.2008 (ΦΕΚ
113/ΥΟΔΔ) απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
8. Την υπ’ αριθμ. 205 Συν 19/3.10.12 απόφαση Δ.Σ EOT
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Ι. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ/4333/08.08.2001)
απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης «Ειδικό Σήμα Ποιότητας
για την Ελληνική Κουζίνα» (ΦΕΚ 1097/Β) όπως ισχύει,
ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
« 1. Το Ειδικό Σήμα ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα
χορηγείται από τον EOT μετά από έλεγχο, ο οποίος δι−
ενεργείται από τριμελή ειδικά συλλογικά όργανα ελέγ−
χου, της ποιότητας, των εδεσμάτων και της συνολικής
παροχής υπηρεσιών».
2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 4 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Τα ειδικά συλλογικά
όργανα ελέγχου, συγκροτούνται κάθε φορά με απόφαση
του αρμόδιου μονομελούς οργάνου διοίκησης του EOT
και αποτελούνται από δύο υπαλλήλους του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού (EOT) και ένα εκπρόσωπο της Πα−
νελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων Ελλάδας (ΠΟΕΣΕ).

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΣΕ επιλέγονται από σχετική
κατάσταση που υποβάλλει κάθε χρόνο η ΠΟΕΣΕ και οι
υπάλληλοι του EOT από κατάσταση υπαλλήλων που
εγκρίνεται από το Δ.Σ του EOT.
Η ΠΟΕΣΕ αποτελεί ειδικό Σύμβουλο του EOT και υπο−
βάλλει προς έγκριση στον EOT σχέδια δράσης στα
οποία περιλαμβάνεται η όλη οργάνωση της χορήγησης
του σήματος».
II. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
Τ/4333/08.08.2001 (ΦΕΚ 1097/Β) υπουργικής απόφασης
όπως ισχύει.
III. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει
η υπ’ αριθμ. Τ/7563/17.07.2003 (ΦΕΚ 1050/Β) απόφαση
Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Σύστασης των ειδικών
συλλογικών οργάνων ελέγχου κ.λπ., για το Ειδικό σήμα
ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα» καθώς και οι
τροποποιήσεις αυτής με τις υπ’ αριθμ. 11137/15.12.2004
(ΦΕΚ1914/Β),6628/01.06.2005 (ΦΕΚ 774/Β), 12638/19.10.2005
(ΦΕΚ 1474/Β/), 13247/25.10.2006 (ΦΕΚ 1653/Β) και
4035/04.03.2008 (ΦΕΚ 113/ΥΟΔΔ/) υπουργικές αποφάσεις
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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