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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 6698 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ3141/ΦΕΚ/

Β/328/28.2.2008 απόφασης Υπουργού Εξωτερικών με 
θέμα «Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλ−
λήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2008. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 155 παρ. 11 του ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117/τ. 

Α΄/5.6.2007), «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 Α΄/23.12.2003).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/8098/0022/9.2.2004/ΦΕΚ/Β΄/332/ 
11.2.2004.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993, περί 
αναδρομικότητας των αποφάσεων.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/τ. Α΄/26.7.1985).

7. Τις υπ’ αριθμ. ΠΥΣ 67/1986 (ΦΕΚ 70/Α΄/5.6.1986), ΠΥΣ 
63/1988 (ΦΕΚ 147/Α΄/1.7.1988), ΠΥΣ 9/11.1.1990 (ΦΕΚ 4/τ. 
Α΄/15.1.1990), ΠΥΣ 162/12.11.1993, ΠΥΣ 30/1996 (ΦΕΚ 46/
Α΄/11.3.1996).

8. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ2/5828/0022/ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/30.1.2008 
κοινή υπουργική απόφαση.

9. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρ−
χουν Διευθύνσεις που είναι υποχρεωμένες να εργάζο−
νται υπερωριακά, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστα−
τικών και κρίσεων, ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη 
βάση, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία με τις 
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, λόγω της κατά χώρα 
διαφοράς ώρας.

10. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ3141/1.2.2008 απόφα−
ση της Υπουργού Εξωτερικών με θέμα «Έγκριση απο−
γευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2008» (ΦΕΚ/τ. 
Β΄/328/28.2.2008).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
επιπλέον ετήσια δαπάνη 155.000,00 περίπου ΕΥΡΩ, για 
την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου μας τρέχοντος 
οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ3141/ΦΕΚ/
Β/328/28.2.2008 υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του διατακτικού 
της ως εξής:

1. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση σε 44 υπαλλήλους στο Πολιτικό Γραφείο Υπουρ−
γού, σε 25 μονίμους υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γρα−
φείο, σε 23 αστυνομικούς και σε 2 οδηγούς μέχρι 40 
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ώρες το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή υπερωριακή 
εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 20 ώρες το 
μήνα για τον καθένα και για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 
30 ώρες το μήνα για τον καθένα.

Συμπληρώνουμε τρεις νέες παραγράφους του διατα−
κτικού ως εξής:

24. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 2 υπαλλήλους στο Γραφείο του Αναπληρω−
τή Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ. και Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη 
μέχρι 35 ώρες το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή 
υπερωριακή εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 15 
ώρες το μήνα για τον καθένα, και για εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεω−
τικής) μέχρι 20 ώρες το μήνα για τον καθένα.

25. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 6 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Επιτρόπου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΥΠΕΞ, μέχρι 50 ώρες το μήνα 
για τον καθένα.

26. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 15 υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομι−
κών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ΥΠΕΞ, 
μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον καθένα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ3141/
ΦΕΚ/Β/328/28.2.2008 υπουργική απόφαση με θέμα την 
έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων 
του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

F
Aριθμ. οικ. 16094 (2)
   Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφασης 

Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ «Εγκατάσταση ηλια−
κών θερμοσιφώνων».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 44, 4, 16 και 28, 9 

παρ. 6 και 22 παρ. 1 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομι−
κός Κανονισμός, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με 
τον ν. 2831/2000.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ300/2007 (ΦΕΚ 2210/Β΄/14.11.2007) 
απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 
3046/304/30.1/3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ΄) απόφασης «Κτιριοδο−
μικός Κανονισμός».

4. Την αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφαση Γεν. Γραμμα−
τέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Εγκύκλιος 3/2003).

5. Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ε.Ε. για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συμπληρώνεται και τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 
1945/134/17.1.2003 απόφαση Γεν. Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ως εξής:

1. Η Εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων και Φωτο−
βολταϊκών συστημάτων επιτρέπεται πάνω από το μέ−
γιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό 
και για την εκτός σχεδίου περιοχή μέχρι του ύψους 
του 1.50 μ. πάνω από το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος, 
χωρίς την έκδοση οικοδομικής αδείας, διότι οι ηλιακοί 
θερμοσίφωνες και τα Φωτοβολταϊκά συστήματα αποτε−
λούν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και 
εντάσσονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, δε−
δομένου ότι είναι ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης 
ενέργειας και πρόκειται για εργασίες μικρής κλίμακας.

2. Η εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων και Φωτο−
βολταϊκών συστημάτων επιτρέπεται και στους ακάλυ−
πτους χώρους των οικοπέδων (στην εντός σχεδίου και 
στην εντός οικισμών χωρίς σχέδιο δόμησης) με την επι−
φύλαξη του αρθ. 23 της υπ’ αριθμ. 3046/304/89 απόφασης 
(Κτιριοδομικός Κανονισμός) περί φύτευσης οικοπέδων.

3. Τα παραπάνω ενεργειακά συστήματα θα συμπεριλη−
φθούν στην ενεργειακή μελέτη των κτιρίων όταν αυτή 
γίνει υποχρεωτική σύμφωνα με την οδηγία 2002/91/ΕΚ.

4. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των ηλιακών και Φω−
τοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε απολήξεις κλιμακο−
στασίων και κατά παράβαση του αρθρ. 4 του Γ.Ο.Κ. του 
85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε παραδοσιακούς 
οικισμούς και διατηρητέα κτίρια εκτός και εάν προβλέ−
πονται από τα διατάγματα προστασίας των οικισμών ή 
επιτρέπονται από τους ειδικούς όρους δόμησης του δια−
τηρητέου κτιρίου που εκδίδονται με Υπουργική απόφαση 
(ειδική ρύθμιση) και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.».

5. Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε εντός και εκτός σχε−
δίου περιοχές και εφόσον δεν αντίκεινται σε τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις των περιοχών αυτών.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Απριλίου 2008 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/72437/07 (3)

Τροποποίηση –Συμπλήρωση του Οργανισμού του 
Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝIKHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση 

και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α΄).

β) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 
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Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του τρίτου 
άρθρου του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3527/2007 «Κύρωση 
Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α΄). 

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143 Α΄).

δ) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄).

ε) Του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομέ−
νων» (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 (79Α) και του π.δ. 17/1996 
Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 
τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ» και 91/383/ΕΟΚ» (Α΄ 11).

στ) Του άρθρου 5 του π.δ. 294/1988 (138 Α΄) «Ελάχιστος 
χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού ερ−
γασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητας τεχνικού ασφα−
λείας για τις επιχειρήσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 
του ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών 
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/2007 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 Β΄).

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 11611/9431/07 απόφαση του Διοικητή 
της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

6. Την υπ’ αριθμ. 3η/19.6.2007 (θέμα 11ο) απόφαση του 
ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε:

Η υπ’ αριθμ. Α3β/οικ.21124/11.12.1986 απόφαση Ανα−
μόρφωσης του Οργανισμού του Δημόσιου Νοσο−
κομείου Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΦΕΚ 37 Β), όπως 
έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθμ. 
Α3β/6470/22.7.1988 (ΦΕΚ 533 Β), Υ4α/10860/31.10.1997 (ΦΕΚ 
1021 Β΄) ΥΑα/15435/97 (ΦΕΚ 481 Β΄), Α1α/5078/17.7.1998 
(ΦΕΚ 811 Β΄), Υ4α/853/22.5.2006 (ΦΕΚ 737 Β΄) και Υ5α/ΓΠ 
86608/2006 (ΦΕΚ 86 Β΄) αποφάσεις, τροποποιείται και 
συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 12 «Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής συνιστώνται εννέα (9) 
θέσεις και ο εν λόγω κλάδος διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:
Εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεις 
Κατά τα λοιπά το συμπληρούμενο και τροποποιούμενο 

άρθρο παραμένει ως έχει.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας» 
επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές

Α. Συνιστώνται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού−Οικονομι−
κού τέσσερις (4) θέσεις, στην κατηγορία ΤΕ συνιστώ−
νται αντίστοιχα στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών τέσσερις 
(4) θέσεις, στον κλάδο ΤΕ Λογιστικής τρεις (3) θέσεις, 
στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής μία (1) θέση, στον κλάδο 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οκτώ (8) θέσεις και στον 
κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ δύο (2) θέσεις.

Επίσης συνιστάται κλάδος ΔΕ Οδηγών με τέσσερις 
(4) θέσεις.

Β. Καταργούνται στον κλάδο ΔΕ Τηλεφωνητών μία (1) 
θέση, στον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων δύο (2) θέσεις, 
στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας τέσσερις (4) 
θέσεις με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου, στον 
κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας τριάντα δύο (32) 
θέσεις και στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Εστίασης πέντε 
(5) θέσεις.

και το εν λόγω άρθρο αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας»

Η Διοικητική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπι−
κό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων σε καθένα 
από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως 
εξής:

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − OIKONOMIKOY
Δέκα (10) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων−Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων−Μηχανικών, Ηλε−
κτρολόγων−Μηχανικών, Πολιτικών−Μηχανικών.

Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. 

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ−

ΝΟΙΑΣ
Τρεις (3) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Οκτώ (8) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τρείς (3) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Επτά (7) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ –ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τρεις (3) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Επτά (7) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−

κτρονικών –Τεχνικών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών, Τε−
χνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Δομικών έργων, Ηλεκτρο−
λογίας, Ηλεκτρονικής.

Μία εκ των άνω θέσεων καταλαμβάνεται από τον 
Τεχνικό Ασφαλείας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες, γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Μία (1) θέση
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Σαράντα πέντε (45) θέσεις
Δύο (2) θέσεις του ανωτέρω κλάδου ανήκουν στην 

ειδικότητα επιμελητών εισπράξεων και δύο (2) θέσεις 
στην ειδικότητα Δακτυλογράφων 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δέκα (10) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟ−

ΓΙΣΤΩΝ Τρεις (3) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Έξι (6) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Τριάντα τρεις (33) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρο−

νικών−Τεχνικών θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδη−
γών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, Οικοδό−
μων−Κτιστών−αμμοκονιαστών, Ξυλουργών, Επιπλοποιών, 
Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονο−
κολλητών, Κοπτριών−Ραπτριών−Γαζωτριών, Απολυμαντών−
Κλιβανιστών, Κουρέων και άλλες συναφείς ειδικότητες.

Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έντεκα (11) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητή−

ρων, Θυρωρών, Χειριστών μηχανημάτων αναπαραγωγής 
εγγράφων.

Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δεκαεννέα (19) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες:
Καθαριστών−τριών, Πλυντών−τριών, Πρεσσαδόρων−

Σιδερωτών−τριών.
Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 

φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Είκοσι πέντε (25) 
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες:
Τραπεζοκόμων, Βοηθών Μαγείρου, Λαντζέρηδων.
Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 

φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ−ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω

Άρθρο 3

− Μία (1) θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ, βαθμού Διευ−
θυντή και ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή 
Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας η 
οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Α3β/οικ.7047/88 
(ΦΕΚ 313 Β΄) απόφαση για την ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκο−
μείου Δυτικής Αττικής καταργείται με την παρούσα.

− Συνιστώνται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥΚΑ του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι ακόλου−
θες θέσεις και προστίθενται στον οργανισμό του Γ.Ν. 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

− Μία (1) θέση ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Δ/
ντή 

− Μία (1) θέση ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας, 
βαθμού Δ/ντή

− Μία(1) θέση ειδικότητας Δερματολογίας−Αφροδισι−
ολογίας, βαθμού ΕΒ΄. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡ. ΖΩΗΣ ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/114833/07 (4)
Τροποποίηση – Συμπλήρωση Οργανισμού του Γενικού 

Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και σύσταση θέσε−
ων κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝIKHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11, του ν. 2889/2001 «Βελτίωση 

και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄).

β) Της παρ. 1 του άρθρου 25 παρ.1 του ν. 1397/1983 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄).

γ) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄).

δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), 
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όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του τρίτου 
άρθρου του ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νο−
μικών Προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις (ΦΕΚ 25/Α΄).

ε) Του άρθρου 14 του ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α΄/2003).

στ) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).

ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και 
το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 

η) Του ν. 1568/1985−Ασφάλεια Εργαζομένων (Α΄177) 
όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
88555/3293/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «Υγιει−
νή 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 εργαζομέ−
νων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ» και 91/383/ΕΟΚ» (Α΄ 11).

θ) Του άρθρου 5 του π.δ. 294/1988 (138 Α΄) «Ειδικότητες – 
απασχόληση τεχνικού ασφαλείας, γιατρού εργασίας».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών 
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1960 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/2007 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 Β΄).

4. Το υπ’ αριθμ. 24533/2007 έγγραφο του Διοικητή της 
1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

5. Την υπ’ αριθμ. 19η/28.12.2006 απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης του 
ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε:

Α. Η υπ’ αριθμ. Α3β/οικ.7508/1985 (ΦΕΚ 332/ Β΄/1985) κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Βόρειας Αττικής», η οποία τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Α3β/οικ.283/1988 (ΦΕΚ 6/Β΄/1988), 
Α3β/12551/1988 (ΦΕΚ 733/Β΄/1988), Α3β/3249/1989 (ΦΕΚ 
278 /Β΄/1989), Α3β/οικ.2798/1990 (ΦΕΚ 221/Β΄/1990), Υ5α/ΓΠ 
86608/2006 (ΦΕΚ 86/Β΄/2007) υπουργικές αποφάσεις και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.12/68/26483/1990 (ΦΕΚ 495/Β΄/90) 
τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως παρακάτω:

Άρθρο 1
Το άρθρο 5 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας»,

αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου διαρθρώνε−
ται:

α) Στους τομείς:
α1. Παθολογικό με δύναμη εκατόν οκτώ (108) κρεβάτια
α2. Χειρουργικό με δύναμη ογδόντα έξι (86) κρεβάτια

α3. Ψυχικής Υγείας με δύναμη έξι (6) κρεβάτια
α4. Εργαστηριακό
β) Στα διατομεακά τμήματα
β1. Ημερήσιας Νοσηλείας
β2. Επειγόντων Περιστατικών
2. Κάθε τομέας διαρθρώνεται σε τμήματα ως εξής:
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τμήματα
α1. Δύο (2) Παιδιατρικά
α2. Ένα (1) Νευρολογικό
α3. Ένα (1) Αλλεργικών και Αναπνευστικών Νοσημάτων
α4. Ένα (1) Κοινωνικής Ιατρικής – Αναπτυξιολογίας
α5. Ένα (1) Καρδιολογικό 
β. Μονάδες
Μία (1) Εντατικής Θεραπείας Παίδων
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Τμήματα
α) Ένα (1) Παιδοχειρουργικό
β) Ένα (1) Ορθοπεδικό
γ) Ένα (1) Οφθαλμολογικό
δ) Ένα (1) Ωτορινολαρυγγολογικό
ε) Ένα (1) Οδοντιατρικό
στ) Ένα (1) Αναισθησιολογικό
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο Τομέας θα διαρθρωθεί σταδιακά σε τμήματα και 

μονάδες ενόψει της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τμήματα
α) Ένα (1) Μικροβιολογικό − Βιοχημικό
β) Ένα (1) Ακτινοδιαγνωστικό
γ) Ένα (1) Αιματολογικό− Αιμοδοσίας
δ) Ένα (1) Φαρμακευτικό
3. Στους τομείς λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ια−

τρεία, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των 
γιατρών που υπηρετούν στα Νοσοκομείο.»

Άρθρο 2
Στο άρθρο 10 «Στελέχωση Νοσηλευτικής και 

Διοικητικής Υπηρεσίας», επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) στον κλάδο ΔΕ Βρεφοκόμων καταργούνται δύο (2) 
θέσεις με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου, β) στον 
κλάδο ΠΕ Διοικητικός – Λογιστικός συνιστάται μία (1) 
θέση, γ) συνιστάται κλάδος ΤΕ Πληροφορικής με δύο (2) 
θέσεις, δ) στον κλάδο ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας συνιστώνται τρεις (3) θέσεις, ε) στον κλάδο ΤΕ 
Λογιστικής συνιστάται μία (1) θέση, στ) στον κλάδο ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων καταργούνται δύο (2) θέσεις, 
ζ) στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Εστίασης καταργούνται 
επτά (7) θέσεις, η) στον κλάδο ΥΕ Προσωπικό Καθαρι−
ότητας καταργούνται έξι (6) θέσεις, θ) στον κλάδο ΥΕ 
Εργατών καταργούνται δύο (2) θέσεις και το εν λόγω 
άρθρο αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό 

των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων σε καθέναν από 
τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής: 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ
Οκτώ (8) θέσεις
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Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ
Εκατόν δέκα πέντε (115) θέσεις.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ 
Δύο (2) θέσεις.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
Εκατόν τέσσερις (104) θέσεις 
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ−

ΠΙΚΟΥ.
Σαράντα μία (41) θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών 

θαλάμων, μεταφορέων ασθενών − νοσοκόμων.
Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 

φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
2. Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας
Η Διοικητική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπι−

κό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων σε καθέναν 
από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως 
εξής:

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
Έντεκα (11) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων−Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων− Μηχανικών, 
Ηλεκτρονικών− Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχι−
τεκτόνων.

Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Μία (1) θέση
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ−

ΝΟΙΑΣ
Επτά (7) θέσεις 
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Έξι (6) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τρείς (3) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟ−

ΓΩΝ)
Δέκα (10) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση προσωρινή
Η θέση αυτή καταργείται με την με οποιοδήποτε τρό−

πο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ− ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Επτά (7) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τέσσερις (5) θέσεις
Μία (1) εκ των άνω θέσεων καταλαμβάνεται από τον 

Τεχνικό Ασφαλείας κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−

κτρονικών− Τεχνικών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών, Μη−
χανολογίας.

Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δύο (2) θέσεις
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Τριάντα (30) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες Διοικη−

τικών Γραμματέων, Δακτυλογράφων και άλλων συναφών 
ειδικοτήτων. 

Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δέκα (10) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Οκτώ (8) θέσεις
Οι τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου αυτού πληρούνται 

κατά τον αριθμό που δεν πληρούνται λόγω έλλειψης 
υποψηφίων οι τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΤΕ Ραδι−
ολογίας − Ακτινολογίας 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Τριάντα μία (31) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−

κτρονικών− Τεχνικών, Ηλεκτροτεχνιτών, Θερμαστών, 
Υδραυλικών, Ψυκτικών, Μηχανοτεχνιτών, Συντηρητών, 
Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλη−
τών, Αλουμινοκατασκευαστών, Ξυλουργών−Επιπλοποιών, 
Οικοδόμων−Κτιστών, Ελαιοχρωματιστών−Υδροχρωματι−
στών, Κοπτριών− Ραπτριών− Γαζωτριών, Κλιβανιστών− 
Αποστειρωτών−Απολυμαντών, Κουρέων, Πρακτικών Μη−
χανικών−Συντηρητών,και άλλες συναφείς ειδικότητες.

Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Τέσσερις (4) θέσεις
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έντεκα (11) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητή−

ρων− Θυρωρών− Νυκτοφυλάκων, Βοηθών αποθηκάριων, 
Ταξινόμων ιματισμού, Συνοδών ανελκυστήρων.

Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
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ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών 

μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων, Παρασκευα−
στών− τριών παιδικών τροφών.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γί−
νεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τριάντα τέσσερις (34) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθα−

ριστών− τριών, Πλυντών−τριών, Πρεσαδόρων− Σιδερω−
τών−τριών, Επιμέλειας κήπων. Η κατανομή των θέσεων 
στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την 
απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) 
Δύο (2) θέσεις και καταργούνται με την με οποιον−

δήποτε τρόπο, αποχώρηση των υπαλλήλων που τις 
κατέχουν. 

Ε΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
Μία (1) θέση δικηγόρου (Παρ’ Αρείω Πάγω)

Άρθρο 3
Στο άρθρο 12 «Προιστάμενοι Υπηρεσιών»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει επέρχονται 
οι εξής αλλαγές:

Τα εδάφια γ) και ια) της παραγράφου 4, αντικαθίστα−
νται ως εξής:

γ) Σε καθένα από τα τμήματα Προσωπικού, Γραμματείας, 
Κίνησης Αρρώστων και Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, 
υπάλληλοι της κατηγορίας  ΠΕ του κλάδου Διοικητικός− 
Λογιστικός και ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας 
ΤΕ των κλάδων Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
και Λογιστικής και ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγο−
ρίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

ια) Στα αυτοτελή γραφεία Επιστασίας και Ιματισμού, 
υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ των κλάδων Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και ΤΕ Λογιστικής και 
ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ του κλά−
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο 
άρθρο παραμένει ως έχει 

Άρθρο 4

Συνιστώνται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥΚΑ του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προστίθε−
νται στον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 
Πεντέλης οι παρακάτω θέσεις:

− Δύο (2) θέσεις (μία (1) θέση Διευθυντού και μια (1) 
θέση Επιμ. Β΄) ειδικότητας Παιδιατρικής

− Μία (1) θέση βαθμού Επιμ. Β΄ ειδικότητας Αλλεργιο−
λογίας ή Παιδιατρικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡ. ΖΩΗΣ ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 232186 (5)
Συνδρομή έτους 2008 για τη συμμετοχή της χώρας στη 

VII φάση (2004−2008) του Ευρωπαϊκού Προγράμμα−
τος επί των Δικτύων Φυτογενετικών Πόρων Καλλι−
εργούμενων Φυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 247).

3. Την υπ’ αριθμ. 133079/7.4.2005 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμμετοχή της 
χώρας μας στην VII Φάση (2004−2008) του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Συνεργασίας επί των Δικτύων Φυτογε−
νετικών Πόρων Καλλιεργούμενων Φυτών (ECP/GR)».

4. Το με ημερομηνία 7.4.2005 Συμφωνητικό (Letter of 
Agreement) μεταξύ του Διεθνούς Ινστιτούτου Φυτογε−
νετικών Πόρων (International Plant Genetic Resources 
Institute−IPGRI) και της Ελλάδος, ως κράτος−μέλος του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος επί των Δικτύων Φυτο−
γενετικών Πόρων Καλλιεργούμενων Φυτών (European 
Cooperative Programme for Crop Genetic Resources 
Networks − ECP/GR).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ−
πολογισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του 
Κ.Α.Ε. 2615 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

την έγκριση δαπάνης ύψους € 9.400,00, η οποία απο−
τελεί την συνδρομή της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Πρό−
γραμμα Συνεργασίας επί των Δικτύων Φυτογενετικών 
Πόρων Καλλιεργούμενων Φυτών (ECP/GR) για το έτος 
2008. Η εν λόγω δαπάνη καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε. 2615 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.29/110).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
Aριθμ.19774 (6)
    Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8905/26.2.2004 απόφασης 

του Υφυπουργού Πολιτισμού.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

β) Της παρ. 4, 14, 25 και 26 του άρθρου 34 καθώς και 
αυτές της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 
121 Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός 
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και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 
το αρθρ. 75 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄ 239) και ισχύουν 
σήμερα.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ303/21.11.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού περί «Ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιω−
άννη Ιωαννίδη».(ΦΕΚ 2241/Β΄/21.11.2007).

3. Την υπ’ αριθμ. 8905/2004 (ΦΕΚ 437/Β΄) απόφασή μας 
«Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακρινόμενους 
μεταμοσχευμένους και αιμοκαθαιρόμενους αθλητές και 
προπονητές αυτών»

4. Ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
8905/26.2.2004 (ΦΕΚ 437/2004/τ. Β΄) απόφασή μας, προ−
στίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: «Οι προϋποθέσεις συμμετο−
χής αιμοκαθαιρόμενων και μεταμοσχευμένων αθλητών 
σε διεθνείς διοργανώσεις, ως μέλη εθνικής αποστολής, 
ορίζονται κάθε φορά από τη Γενική Γραμματεία Αθλη−
τισμού (Γ.Γ.Α)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2906 (7)
Μεταφορά προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−

νου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης Κατερίνης στο Δήμο Κατερίνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107τ. Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμι−
ση θεμάτων για τη Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 25 του 
ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ. Α΄/23.11.2007) «Ρυθμίσεις θεμά−
των Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 168, 
169, 170 και 171 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. A΄/25.6.2007) 
«Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

4. Την υπ’ αριθμ. 928/15.4.2008 απόφαση του Δημάρχου 
Κατερίνης που αφορά την ένταξη εργαζόμενου ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης.

5. Την υπ’ αριθμ. 22/2006 απόφαση της Δημοτικής 
Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης 
με την οποία κατετάγη ο Νικηφόρος Γκόλτσιος του Νι−
κολάου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου σε κενή οργανική ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, ως δημοσιογράφος ΔΕ και σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 270/20.1.2006 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋ−
ποθέσεις για την υπαγωγή του ανωτέρω υπαλλήλου 
στις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004.

6. Την υπ’ αριθμ. 15/14.2.2008 βεβαίωση της Δημοτικής 
Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης, 

από την οποία προκύπτει η τριετής προϋπηρεσία του 
ενδιαφερόμενου.

7. Το από 16.7.2007 πτυχίο του Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό 
Πολιτισμό», το οποίο καταθέτει ο ανωτέρω υπάλληλος 
με τα συνημμένα δικαιολογητικά για την κατάταξή του 
στην κατηγορία Π.Ε. Διοικητικού.

8. Την υπ’ αριθμ. 5631/11.8.2000 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Περί 
μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
του Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο Δ/νσης και 
στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Δ/νσης Τοπ.Αυτ/
σης και Διοίκησης των Νομών εκτός έδρας Περιφέρειας, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Την μεταφορά ενός (1) απασχολούμενου από την Δημο−
τική Επιχείρηση Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης 
στο Δήμο Κατερίνης ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε κενή ορ−
γανική θέση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 29 Απριλίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ
F

    Αριθμ. 872 (8)
Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για 

τον περιοδικό έλεγχο μέτρων και σταθμών έτους 
2008.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνω−

σης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας.

3. Το άρθρο 3 του ν. 3103/2003.
4. Το άρθρο 12 του ν. 3190/2003.
5. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
6. Το άρθρο 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999.
7. Το υπ’ αριθμ. Φ2−704/20.3.2008 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης 

για τον περιοδικό έλεγχο μέτρων και σταθμών έτους 
2008 που Θα αποτελείται από τους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Βοιωτίας Γεώργιο Γκασδάρη, Νικόλαο Νικολουδιά, Δήμο 
Πάνο, Μαρία Δημόκα, Νικόλαο Τρικαλίτη, Ιωάννη Μάλλιο 
και Ευαγγελία Παναγιώτου.

2. Έργο του παραπάνω συνεργείου είναι ο έλεγχος 
των μέτρων και σταθμών που χρησιμοποιούν οι επιχει−
ρήσεις και τα καταστήματα του Νομού Βοιωτίας.

3. Το συνεργείο αυτό θα απασχολείται υπερωριακά 
μετά το πέρας της εργασίας κατά τις απογευματινές 
ώρες και μέχρι 60 ώρες μηνιαία για κάθε υπάλληλο.

4. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό 
Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λιβαδειά, 8 Μαΐου 2008

Ο Νομάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ  
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