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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασί−
μων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλη−
σης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανα−
δρομικά για το χρονικό διάστημα από 1.9.2011 έως και
15.11.2011, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδι−
αίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που
υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της
υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών ..........................
1
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της
παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)
2
Επανακαθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ−
γίας της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχο−
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών ...................................................................................................................
3
Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από την Ανώτατη Εκκλη−
σιαστική Ακαδημία Βελλάς για μεταφορά φοιτητών. 4
Αναγνώριση της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινι−
κής του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος
Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ» ως κατάλληλης για άσκηση των
ιατρών στην ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας ..................
5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/44268/0022
(1)
Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασί−
μων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αναδρομικά
για το χρονικό διάστημα από 1.9.2011 έως και 15.11.2011,
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ερ−
γασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεω−
τικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός
των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξω−
τερικής Φρούρησης αυτών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015», όπως ισχύει.
β) Tου άρθρου 5 του Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ 25/Α΄) «Μέτρα για
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα
κράτησης και άλλες διατάξεις».
γ) Των άρθρων 6 παρ. 4 και 20 παρ. 2 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
δ) Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς
διατάξεις».
ε) Των άρθρων 48 και 49 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Τρο−
ποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των Ν. 1756/1988
(ΦΕΚ 35/Α΄), Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α΄) του Ποινικού Κώδι−
κα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθη−
καν και προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225/Α΄) «Θέματα εξωτερικών φρουρών
και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
στ) Του άρθρου 16 του Π.Δ. 215/2006 (ΦΕΚ 217/Α΄) «Κανο−
νισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτε−
ρικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».
ζ) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 2 της από 29.12.1980 πράξεως
νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατί−
ας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981
(ΦΕΚ 126/Α΄).
η) Του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 6809/22.7.1983 (ΦΕΚ 456/Β΄) κοινή απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης
«Καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν
γένει προσωπικού των φυλακών, Σωφρονιστικών και Θερα−
πευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
3. Την υπ’ αριθμ. 30482/2.4.1984 (ΦΕΚ 200/Β΄) κοινή απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης
«Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητικού και φυλακτικού
προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών
Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
4. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι υπη−
ρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες
του χρόνου και για την κάλυψη των αναγκών τους απαιτεί−
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ται η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες αυτών εκ μέρους των
υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές.
5. Την υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού στις ανωτέρω υπη−
ρεσίες καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού σ’
αυτές λόγω αναστολής των διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
6. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες
για τη φύλαξη των κρατουμένων.
7. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών
αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, λόγω της φύσεως
της λειτουργίας τους (σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του
χρόνου) απαιτείται η παροχή εργασίας κατά τις νυχτερινές
ώρες, από το προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φύλαξης και της
Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης.
8. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής εργασίας από τους
Προϊστάμενους Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους Τμη−
μάτων Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης α) κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς σύμφωνα με τις
διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα καθοδηγούν και επο−
πτεύουν τους άλλους υπαλλήλους και λογοδοτούν για τη
σωστή εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν αναθέσει
και β) κατά τις νυχτερινές ώρες πέρα από το υποχρεωτικό
ωράριο, προκειμένου να πραγματοποιούνται έφοδοι για
έλεγχο των Καταστημάτων Κράτησης ώστε να μειωθούν
στο ελάχιστο οι κίνδυνοι διασάλευσης της τάξης.
9. Το υπ’ αριθμ. 8353/12.3.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το οποίο προκύπτει ότι
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους ενός εκατομμυρίου
τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδό−
ντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.484.687,99) για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του ΚΑΕ 9511 του Ειδικού Φορέα 17−310.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται συνολική δαπάνη ύψους 1.218.339,40 € περίπου για
το χρονικό διάστημα από 1.9.2011 έως και 15.11.2011, που θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 9511 του Ειδικού
Φορέα 17−310, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση
2.688.400 ευρώ, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
6 παρ. 4 και 20 παρ. 2 του Ν. 3833/2010 και του άρθρου 5 του
Ν. 4043/2012 τις ώρες νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων
ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αναδρομικά για το χρονικό
διάστημα από 1.9.2011 έως 31.10.2011, προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσω−
πικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης
και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, ως εξής:

α/α

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργα−
σίας
α) Νυχτερινή και ημερήσια απασχόληση κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 1.9.2011
έως 31.10.2011 του προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης:
− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κράτη−
σης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 10.263
θέσεις εργασίας μέχρι 61.578 ώρες = 256.164,48 ευρώ.
− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 6.545
θέσεις εργασίας μέχρι 52.360 ώρες = 187.448,80 ευρώ.
β) Νυχτερινή απασχόληση εργασίμων ημερών για το χρο−
νικό διάστημα από 1.9.2011 έως 31.10.2011 του προσωπικού
Καταστημάτων Κράτησης:
− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κράτη−
σης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 20.150
θέσεις εργασίας μέχρι 80.250 ώρες = 250.380,00 ευρώ.
− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 10.300
θέσεις εργασίας μέχρι 82.400 ώρες = 220.832,00 ευρώ.
Πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας απασχόλησης
εργασίας
α) Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργα−
σίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστη−
μάτων Κράτησης τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για
το χρονικό διάστημα από 1.9.2011 έως 31.10.2011: υπάλληλοι
κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 1.298 θέσεις εργασίας
μέχρι 7.788 ώρες = 67.521,96 ευρώ.
β) Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων
Φύλαξης που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστη−
μα από 1.9.2011 έως 31.10.2011: υπάλληλοι κατά βάρδια ή
κατά περίπτωση σε 134 θέσεις εργασίας μέχρι 1.340 ώρες =
12.857,30 ευρώ.
γ) Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων
Φύλαξης που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης για
νυχτερινή απασχόληση των εργασίμων ημερών για το χρο−
νικό διάστημα από 1.9.2011 έως 31.10.2011: υπάλληλοι κατά
βάρδια ή κατά περίπτωση σε 134 θέσεις εργασίας μέχρι
6.092 ώρες = 52.695,80 ευρώ.
Οι ανωτέρω ώρες κατανέμονται κατά υπηρεσία για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εξής:

Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας
Συνολικός αριθμός ωρών για το
χρονικό διάστημα από 1.9.2011 έως
31.10.2011

Πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας
Συνολικός αριθμός ωρών για το
χρονικό διάστημα από 1.9.2011 έως
31.10.2011

1

ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3386

300

2

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

7050

430

3

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

5620

332

4

ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ

7168

300

5

ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ

8078

430

6

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

10558

598

7

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

5910

496

8

ΔΟΜΟΚΟΥ

11028

532
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9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13192

562

10

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5554

364

11

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

5554

300

12

ΚΑΤΚ ΕΛΕΩΝΑ

6838

332

13

Κ.Α.Υ. ΦΥΛΑΚΩΝ

2322

332

14

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6856

430

15

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

6948

332

16

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3408

332

17

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

38342

2144

18

ΚΩ

5488

332

19

ΛΑΡΙΣΑΣ

16096

664

20

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

12484

532

21

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

8232

466

22

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

5888

332

23

ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

5818

332

24

ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

11284

430

25

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

3188

332

26

ΠΑΤΡΩΝ

14956

598

27

ΤΙΡΥΝΘΑΣ

3452

300

28

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

13786

598

29

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

4714

332

30

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

7212

332

31

ΧΑΝΙΩΝ

7058

332

32

ΧΙΟΥ

4406

332

33

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

4714

430

276588

15220

ΣΥΝΟΛΑ

2. Καθορίζουμε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
20 του Ν. 4024/2011, και του άρθρου 5 του Ν. 4043/2012 τις
ώρες νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυ−
χτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, αναδρομικά για το χρονικό διά−
στημα από 1.11.2011 έως 15.11.2011, προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσω−
πικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης
και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, ως εξής:
Για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργα−
σίας
α) Νυχτερινή και ημερήσια απασχόληση κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 1.11.2011
έως 15.11.2011 του προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης:
− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 1.866
θέσεις εργασίας μέχρι 11.196 ώρες = 35.827,20 ευρώ.
− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 1.190
θέσεις εργασίας μέχρι 9.520 ώρες = 25.513,60 ευρώ.
β) Νυχτερινή απασχόληση εργασίμων ημερών για το χρο−
νικό διάστημα από 1.11.2011 έως 15.11.2011 του προσωπικού
Καταστημάτων Κράτησης:
− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 5.239
θέσεις εργασίας μέχρι 20.865 ώρες = 50.076,00 ευρώ.

− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 2.678
θέσεις εργασίας μέχρι 21.424 ώρες = 43.062,24 ευρώ.
Πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας απασχόλησης
εργασίας
α) Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργα−
σίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστη−
μάτων Κράτησης τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για
το χρονικό διάστημα από 1.11.2011 έως 15.11.2011: υπάλληλοι
κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 236 θέσεις εργασίας
μέχρι 1.416 ώρες = 9.444,72 ευρώ.
β) Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για τους Προϊσταμένους Τμημάτων Φύλαξης που
υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 1.11.2011
έως 15.11.2011: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε
34 θέσεις εργασίας μέχρι 170 ώρες = 1.388,90 ευρώ.
γ) Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για τους Προϊσταμένους Τμημάτων Φύλαξης που
υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης για νυχτερινή απα−
σχόληση των εργασίμων ημερών για το χρονικό διάστημα
από 1.11.2011 έως 15.11.2011: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά
περίπτωση σε 34 θέσεις εργασίας μέχρι 640 ώρες = 5.126,40
ευρώ.
Οι ανωτέρω ώρες κατανέμονται κατά υπηρεσία για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εξής:
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
Πέραν της υποχρεωτικής
υποχρεωτικής εργασίας
εβδομαδιαίας εργασίας
Συνολικός αριθμός ωρών για το
Συνολικός αριθμός ωρών για το
χρονικό διάστημα από 1.11.2011 έως
χρονικό διάστημα από 1.11.2011
15.11.2011
έως 15.11.2011

1

ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

772

2

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

1575

61

3

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1272

45

4

ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ

1616

41

5

ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ

1844

61

6

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2420

89

7

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

1356

73

8

ΔΟΜΟΚΟΥ

2568

77

9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3024

85

10

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1260

49

11

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

1260

41

12

ΚΑΤΚ ΕΛΕΩΝΑ

1556

45

13

Κ.Α.Υ. ΦΥΛΑΚΩΝ

516

45

14

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1528

61

15

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1576

45

16

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

776

45

17

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

8832

373

18

ΚΩ

1248

50

19

ΛΑΡΙΣΑΣ

3638

101

20

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

2864

77

21

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1872

65

22

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1352

45

23

ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

1308

45

24

ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

2552

61

25

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

736

45

26

ΠΑΤΡΩΝ

3376

89

27

ΤΙΡΥΝΘΑΣ

784

41

28

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3132

89

29

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

1076

45

30

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1624

45

31

ΧΑΝΙΩΝ

1596

45

32

ΧΙΟΥ

1020

45

33

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται, προκειμένου, με αυστηρά
υπηρεσιακά και απολύτως δίκαια κριτήρια, κατ’ εφαρμογή
της χρηστής διοίκησης και μέχρι εξαντλήσεως του συνο−
λικού αριθμού των εγκεκριμένων ωρών κατά υπηρεσία, να
αποζημιωθούν οι υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης
και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, που παρείχαν
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς
και τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτι−
κού ωραρίου ή πέραν αυτού, για το χρονικό διάστημα από
1 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου του έτους 2011.
Με ευθύνη του Διευθυντή και του εκκαθαριστή κάθε
υπηρεσίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει

41

1076

61

63005

2226

υπέρβαση του συνολικού αριθμού εγκεκριμένων ωρών κατά
υπηρεσία, όπως καθορίζονται με την απόφαση αυτή, για
το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου
του έτους 2011.
Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθείας
στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Νομαρχιών,
με εξαίρεση τα Καταστήματα Κράτησης του Συγκροτήμα−
τος Κορυδαλλού και το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων
Αυλώνα, τα οποία θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στην
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 30109
(2)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της
παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 7 του Ν. 4051/
2012 « Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονείου Συνεν−
νόησης του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειο−
δότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄
209).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Το από 7.6.2012 αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας περί παράτασης του χρόνου ρύθμισης αυθαιρέτων.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε;
1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογη−
τικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) έως και 14.9.2012.
2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητι−
κών που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου έως και 31.12.2012.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. 67660/Β1
(3)
Επανακαθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με
το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 173)
και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ.
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γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 «Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141),
β) του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε−
θνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ
Α΄ 195),
γ) του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφιο γ΄ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 159),
δ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98),
ε) Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών κ.λπ.
στ) Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Διορισμός Υπουργών».
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (συνεδρίαση 1η/10.11.2010).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
στον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η Γ΄ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 62379/11.8.2003 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Παιδείας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1185/Β΄/25.8.2003), όπως
διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1929/Β΄/24.12.2003, εξυπηρετεί εκ−
παιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο
γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής.
Στην Κλινική οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες
μονάδες:
1. Μονάδα Νοσηλείας Παίδων (για την περίθαλψη και νο−
σηλεία βρεφών, νηπίων, παιδιών προσχολικής και σχολικής
ηλικίας και εφήβων μέχρι την ηλικία των 18 ετών).
2. Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών (για την περίθαλψη και
νοσηλεία τελειομήνων νεογνών που γεννιούνται στο Νο−
σοκομείο που είναι εγκατεστημένη η Κλινική).
3. Μονάδα Εντατικής θεραπείας Παίδων (ΜΕΘ Παίδων) (για
την νοσηλεία βαρέως πασχόντων βρεφών, νηπίων, παιδιών
προσχολικής και σχολικής ηλικίας και εφήβων μέχρι την
ηλικία των 18 ετών).
4. Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) (για την
νοσηλεία νεογνών προώρων και πασχόντων τελειομήνων,
που γεννιούνται στο νοσοκομείο που είναι εγκατεστημένη
η Κλινική ή διακομίζονται μέσω ΕΚΑΒ).
5. Τακτικά Παιδιατρικά Εξωτερικά Ιατρεία.
6. Παιδιατρικά Εξωτερικά Ιατρεία Επειγόντων Περιστα−
τικών (ΤΕΠ).
7. Ερευνητικό Εργαστήριο.
8. Μονάδα Παιδο−ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και
Σακχαρώδους Διαβήτου.
9. Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.
10. Μονάδα Παιδο−νευρολογίας.
11. Μονάδα Παρακολούθησης Παιδιών με Εγκεφαλική Πα−
ράλυση.
12. Μονάδα 24ωρης Βίντεο−Ηλεκτροεγκεφαλογραφικής
Καταγραφής.
13. Μονάδα Παιδο−πνευμονολογίας.
14. Μονάδα Παιδο−αλλεργιολογίας.
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15. Μονάδα Μακροχρόνιας Παρακολούθησης Προώρων και
Προβληματικών Νεογνών.
16. Μεταβολισμού Ασβεστίου.
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Η Γ΄ Παιδιατρική Κλινική έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
της Ιατρικής Σχολής, καθώς και των άλλων Σχολών και
Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας
της Κλινικής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσας απόφασης.
β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών,
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανή−
κει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική και οι
μονάδες της.
γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων
λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση
και επιμόρφωση αυτών.
δ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς
με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της
Κλινικής.
ε) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών
προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη της Παιδιατρικής και
την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων,
καθώς και την αποτύπωση ιατροκοινωνικών προβλημάτων
στη χώρα μας.
στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων
με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
ζ) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι−
σμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών με
τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής.
η) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, δι−
αλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού
προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νο−
σοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
θ) Τη δημιουργία και συνεχή ενημέρωση αρχείου ασθενών
και την καταγραφή όλων των στοιχείων για τη συστηματική
μελέτη και προαγωγή της βασικής, εφαρμοσμένης και κλινι−
κής έρευνας στα γνωστικά της αντικείμενα είτε αυτοτελώς
ή σε συνεργασία με ομοειδείς μονάδες, Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
2. Το έργο της Κλινικής και των μονάδων της διακρίνεται
σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικοεργαστηριακό.
3. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:
α) Την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής που
επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και
είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών.
β) Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτη−
ση της ειδικότητας της Παιδιατρικής ή την εξειδίκευση σε
ειδικά αντικείμενα αυτής. Η εκπαίδευση στην παιδιατρική και
η εξειδίκευση σε ειδικά αντικείμενα αυτής, διακρίνεται σε
πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην από−
κτηση πείρας στη διαγνωστική προσέγγιση, καθώς και στη
θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει
κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από τα μέλη
Δ.Ε.Π. και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις ενδια−
φερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις,
βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το
διευθυντή της κλινικής και τα μέλη Δ.Ε.Π. και εκπαιδευτικά
συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια.

γ) Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα
πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων
επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση της Ιατρικής
Σχολής.
δ) Την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών, παιδιάτρων και
ιατρών άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια της συνεχιζόμενης
ιατρικής εκπαίδευσης.
ε) Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του
Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων και των φοιτητών
νοσηλευτικών τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. σε συνεργασία με
το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες
νοσηλευτικές Σχολές.
4. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και
δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη
Δ.Ε.Π. της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία
με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων
διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της
κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη του Διευθυντή και με σκο−
πό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διάφορων
νόσων της Παιδιατρικής και των γνωστικών αντικειμένων
της και με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης
περίθαλψης στους ασθενείς.
5. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την
παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και
τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην
οικεία κλινική και στις μονάδες της ή παρακολουθούνται
στο εξωτερικό ιατρείο, καθώς και την πρόληψη όλων των
παιδικών νοσημάτων. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι λοιποί ιατροί
της κλινικής, συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ια−
τρούς και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για
ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας, ή
παραγγελία για εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις
επισκέψεις αυτές, στις οποίες παρίσταται και ο Διευθυντής,
συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα εν−
διαφερουσών περιπτώσεων.
6. Εργαστηριακό − ερευνητικό έργο εκτελείται κυρίως
στο ερευνητικό Εργαστήριο της Κλινικής και περιλαμβάνει
την εκτέλεση κλινικών, εργαστηριακών και πειραματικών
ερευνητικών προγραμμάτων από μέλη Δ.Ε.Π. ή άλλους επι−
στήμονες της οικείας Κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία
με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Η Γ΄ Παιδιατρική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοι−
πό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο νοσο−
κομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται
από το Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής, που η επιστημονική τους
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά
ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συ−
μπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς
του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του
νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η
τοποθέτηση στην κλινική των μελών του Διδακτικού Ερευ−
νητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των
διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπό−
λοιπων μελών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Η Γ΄ Παιδιατρική Κλινική διευθύνεται από μέλος του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής
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Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22
του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών και στη Γενική Συνέλευση του οικεί−
ου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου
στο οποίο λειτουργεί η κλινική, η μέριμνα για την παροχή
νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την
οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα
για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου
Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων στις ειδικές μονάδες, για
αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό και η υπογρα−
φή κάθε εγγράφου. Τα κριτήρια επιλογής των υπευθύνων
των ειδικών μονάδων αφορούν την επιστημονική γνώση,
τη μετεκπαίδευση, τη μακρόχρονη εμπειρία και τη δρα−
στηριότητα τους στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται
η οικεία μονάδα. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για
την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, στα πλαίσια των
αποφάσεων του Διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων
διοίκησης του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική.
Ο Διευθυντής μπορεί να καλεί τους υπευθύνους των μο−
νάδων όταν συζητούνται θέματα της μονάδας τους και να
αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτούς.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Η Κλινική είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ με την υπ’
αριθμ. Υ4α/96098/03 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 213/
Β΄/2004).
2. Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει τις αρμοδιότητες που
ορίζονται από το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/1982. Έχει την
ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής, τη χρησιμοποίηση
οργάνων και υλικών και την παραμονή των εργαζομένων
στους χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέ−
τες. Ο Διευθυντής ενημερώνεται και εγκρίνει τη διενέργεια
κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας πριν από τη διεξα−
γωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων
και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο
προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί
των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη,
τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πει−
ραματικής εργασίας, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση
τους στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα της
Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημό−
νων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και
νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλινικής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ−
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρί−
των.
β) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ Α΄ 159).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά
ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν στους σκοπούς της οικείας Κλινικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
στ) Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαιω−
μάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που ανήκουν
ή παρήχθησαν στην κλινική.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κλινική
είναι τα εξής:
Πρωτόκολλο εισερχόμενης − εξερχόμενης αλληλογραφίας,
βιβλίο βαθμολογίας φοιτητών, αρχείο ασθενών, βιβλίο πε−
ριουσιακών στοιχείων (κτηματολόγιο), φάκελοι οικονομικών
στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, βιβλίο επιστημονικής δραστηριό−
τητας και βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 8
Τίτλος − Σφραγίδα
1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι «Γ΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑ−
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», ο οποίος αναγράφεται σε κάθε έντυ−
πο της. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή
της κλινικής, αναγράφονται στους χώρους του νοσοκομείου
όπου είναι εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται η Κλινική.
2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και
στον εσωτερικό κύκλο: Γ΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσ−
σα, χρησιμοποιεί η Κλινική για τη ξενόγλωσση αλληλογρα−
φία και τα έγγραφά της.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ

F
Αριθμ. Φ. 33/67626/IB
(4)
Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από την Ανώτατη Εκκλησι−
αστική Ακαδημία Βελλάς για μεταφορά φοιτητών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2083/
1992, (ΦΕΚ Α΄ 159) όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4
του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152) καθώς και της
παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195).
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β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
γ) Το Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 124/
Α΄/2012).
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, κ.λπ.».
ε) Το υπ’ αριθμ. 754/8.11.2011 έγγραφο της Ανώτατης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς − Ιωαννίνων και τα πρα−
κτικά συνεδρίασης της 16.9.2011 της Διοικούσας Επιτροπής.
στ) Το γεγονός οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ
(22.000 €) που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπο−
λογισμού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς
(Κ.Α.Ε. 0828) χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς
το Ιδρυμα αυτό.
ζ) Την υπ’ αριθμ. 375/5.6.2012 δέσμευση πίστωσης, απο−
φασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση λεωφο−
ρείου από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς −
Ιωαννίνων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις με−
τακινήσεις φοιτητών, για το χρονικό διάστημα από 1.10.2011
μέχρι 30.6.2012.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ

F
Αριθμ. Υ7α/Γ.Π. οικ. 60929
(5)
Αναγνώριση της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής
του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών
«ΣΩΤΗΡΙΑ» ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών στην
ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/1955 «Περί ειδικοτήτων»
(ΦΕΚ Α΄ 258).
β) Του άρθρου 3 του Ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως επαναφέρθηκαν

σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/1994
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 34).
γ) Του άρθρου 31 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγ−
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των
υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165).
δ) Του άρθρου 49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του
Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31).
ε) Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγο−
νός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης
αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
2. Την υπ’ αριθμ. 41517/Β1/2004 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 1262), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 59121/
Β1/28.5.2012 όμοιά της.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 16633/29.7.2010 έγγραφο της 1ης Υ.ΠΕ.
Αττικής.
4. Την υπ’ αριθμ. 15 απόφαση της 234ης Ολομ./16.12.2011
του ΚΕ.Σ.Υ., αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε την ανωτέρω (4) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.
με την οποία αναγνωρίζεται η ακόλουθη νοσοκομειακή μο−
νάδα, ως κατάλληλη για την άσκηση γιατρών στην αναφε−
ρόμενη ειδικότητα:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
«ΣΩΤΗΡΙΑ»
Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: Πλήρης χρό−
νος άσκησης των ιατρών στην ειδικότητα της Ενδοκρινο−
λογίας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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