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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 79630 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.6.8/18276/25.8.2004 

υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 

107/τ.Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις»,.

β) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/
τ.Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

γ) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα»,

δ) του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», 
καθώς και του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄) «Συγχώνευση 
Υπουργείων».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.6.8/11516/24.5.2004 (ΦΕΚ 811/
τ.Β΄) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.6.8/18276/25.8.2004 (ΦΕΚ 1345/
τ.Β΄) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.6.8/18276/25.8.2004 
απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
59130/22.11.2004, 63771/20.12.2004, 6747/11.2.2005, 30864/ 
14.6.2005, 36017/15.7.2005, 47550/22.9.2005, 58163/11.11.2005, 
10811/28.2.2006, 23561/10.5.2006, 49215/12.9.2006, 4007/ 
14.2.2007, 22364/23.4.2007, 31199/12.6.2007, 69911/13.12.2007, 
3240/17.1.2008 και 23252/19.5.2008 όμοιές της, ως ακο−
λούθως:

Αντικαθιστούμε την περίπτωση Δ΄ ως εξής:
«Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της 

ως 30.6.2009.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.6.8/18276/ 

25.8.2004 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 59130/22.11.2004, 63771/20.12.2004, 6747/11.2.2005, 
30864/14.6.2005, 36017/15.7.2005, 47550/22.9.2005, 58163/ 
11.11.2005, 10811/28.2.2006, 23561/10.5.2006, 49215/12.9.2006, 
4007/14.2.2007, 22364/23.4.2007, 31199/12.6.2007, 69911/ 
13.12.2007, 3240/17.1.2008 και 23252/19.5.2008 όμοιές της.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 31.12.2008, να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 62006/ΕΓΔΕΚΟ 1993 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37065/ΔΕΚΟ 1172 κοινής από−

φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας και Εθνικής Αμυνας με θέμα «Καθορισμός της δια−
δικασίας πρόσληψης προσωπικού στις δημόσιες επι−
χειρήσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 «Δημό−

σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/
τ.Α΄/2005), όπως τροποποιημένο ισχύει.

• των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 37065/ΔΕΚΟ 1172 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και Εθνικής Άμυνας με θέμα «Καθορισμός της διαδι−
κασίας πρόσληψης προσωπικού στις δημόσιες επι−
χειρήσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΦΕΚ 
1472/τ.Β΄/2006), όπως τροποποιημένη ισχύει από την υπ’ 
αριθμ. 32057/ΕΓΔΕΚΟ 2241 (ΦΕΚ 1339/τ.Β΄/2007).

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθμ. 37065/ΔΕΚΟ 1172 κοινής υπουργικής απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής 
Άμυνας ως εξής:

Άρθρο 1

3. Τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή, που συγκροτείται 
από το Δ.Σ. της επιχείρησης, καταρτίζει πίνακα απο−
κλειομένων για τυπικούς λόγους, καθώς και προσω−
ρινούς πίνακες γενικής κατάταξης, προσληπτέων και 
επιλαχόντων, οι οποίοι αναρτώνται στο κατάστημα της 
επιχείρησης και δημοσιεύονται στο διαδυκτιακό της 
τόπο. Ο πίνακας των επιλαχόντων πρέπει να συγκρο−
τείται από τόσους υποψήφιους, όσοι αντιστοιχούν στο 
1/3 του προκηρυσσόμενων θέσεων ανά ειδικότητα. Αν 
προκύπτει κλάσμα, αυτό στρογγυλοποιείται στο αμέ−
σως επόμενο ακέραιο αριθμό. Κατά των πινάκων αυτών 
ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός 
δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους, η οποία κατα−
τίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς 
επί αποδείξει στην επιχείρηση. Η Επιτροπή εξετάζει 
τις ενστάσεις και καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες 
αποκλειομένων, γενικής κατάταξης, προσληπτέων και 
επιλαχόντων τους οποίους αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. 
εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτιση τους για 
περαιτέρω έλεγχο. 

Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού 
πίνακα προσληπτέων κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει 
στην επιχείρηση. Ο πίνακας προσληπτέων αποστέλ−
λεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2, περίπτωση ιε 
του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28.6.2006). Προσληπτέος 
που δεν αποδέχθηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα 
διορισμού αναπληρώνεται από τον επόμενο, κατά σειρά 
επιτυχίας, υποψήφιο του πίνακα επιλαχόντων, εντός 
έτους από τη δημοσίευση του πίνακα προσληπτέων 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Προσληπτέος που παραιτήθηκε αναπληρώνεται από 
τον επόμενο, κατά σειρά επιτυχίας, υποψήφιο του πί−
νακα επιλαχόντων εντός έτους από τη σύναψη είτε της 
σύμβασης της δοκιμαστικής περιόδου είτε της οριστικής 
σύμβασης εργασίας με την επιχείρηση.

Η κατά τα ως άνω αναπλήρωση γίνεται κατόπιν ελέγ−
χου από το Α.Σ.Ε.Π. των στοιχείων του επόμενου, κατά 
σειρά επιτυχίας, υποψήφιου του πίνακα επιλαχόντων 
και σύνταξης συμπληρωματικού πίνακα προσληπτέων, 
ο οποίος κυρώνεται και επιστρέφεται στη Δημόσια Επι−
χείρηση, με μέριμνα της οποίας αποστέλλεται προς δη−
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παρ. 2, περίπτωση ιε΄ του ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28.6.2006) και αναρτάται παράλληλα στο 
διαδυκτιακό της τόπο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΕΥΑΓΓ. − ΒΑΣΙΛ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F

    Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992 (3)
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας

του διπλογραφικού συστήματος. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/25.9.2008) 

«Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογι−
σμού έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολο−
γικής δικαιοσύνης κ.ά. διατάξεις», 

• του άρθρου 27 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2007) 
«Σύσταση Πανελληνioυ Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
και άλλες διατάξεις», 

• του άρθρου 36 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295/τ.Α΄/ 
30.12.1999) «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας−
Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη περιουσία και άλλες 
διατάξεις»,

• του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2000), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει σήμερα,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37681

• του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/2002), 

• 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/τ.Α΄/2005), 

• του π.δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122/τ.A΄/2003).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 9.190.000 ευρώ, 
η οποία θα αντιμετωπισθεί από τους προϋπολογισμούς 
των Νοσοκομείων, αποφασίζουμε:

1. Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Κλαδικού Λο−
γιστικού Σχεδίου αυτών, π.δ. 146/2003 και όπως αυτό 
τροποποιείται και διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφω−
να με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληρο−
φόρησης δύνανται να αναθέτουν σε Φυσικά ή Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, την τήρηση 
των λογιστικών τους βιβλίων τη μηχανοργάνωση Και τη 
σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, όπως προβλέπονται 
από το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα, για την πλήρη 
εφαρμογή της γενικής και αναλυτικής λογιστικής και 
του δημόσιου Λογιστικού. 

2. Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης, θα περι−
λαμβάνει: 

α) Την πλήρη εφαρμογή του π.δ. 146/2003 για λογαρια−
σμό της Δημόσιας Μονάδας Υγείας. Η πλήρης εφαρμογή 
αυτού περιλαμβάνει την καταχώρηση όλων των λογι−
στικών γεγονότων από τα πρωτογενή παραστατικά στα 
τηρούμενο από την Δημόσια Μονάδα Υγείας λογιστικά 
βιβλία, την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαι−
τούνται για την ενημέρωση και λειτουργία της γενικής 
λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσι−
ου λογιστικού, την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και 
ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνο με τις διατάξεις του 
π.δ. 146/2003 αλλά και την κείμενη νομοθεσία, την ορ−
γάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως, 
την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτε−
λέσματα της απογραφής τέλους χρήσεως, το άνοιγ−
μα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την 
πλήρη εφαρμογή και η ενημέρωση των λογαριασμών 
με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης αποτελούν 
μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. 
Δεν αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του αναδόχου 
η ανάπτυξη και η τροποποίηση του λογισμικού που θα 
υποστηρίζει μηχανογραφικά τις οικονομικές υπηρεσίες 
της Δημόσιας Μονάδος Υγείας. 

β) Την εκπόνηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, διαγνωστικής 
μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης 
στο Νοσοκομείο, στον τομέα της Λογιστικής, Κοστο−
λογικής και Μηχανογραφικής οργάνωσης και λειτουρ−
γίας και στον τομέα του λειτουργούντος συστήματος 
οικονομικών πληροφοριών και θα προτείνονται τρόποι 
βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης. 

γ) Την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της υπάρχου−
σας μηχανογραφικής υποδομής (hardware−software) και 
την υποβολή πρότασης αξιοποίησης, βελτίωσης ή αντι−
κατάστασης της προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, 
περιλαμβανομένων των αναγκαίων σχεδίων και αναλύ−
σεων για την ανάπτυξη ή προμήθεια του κατάλληλου 
λογισμικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου 

Γενικής – Αναλυτικής και Κοστολογικής Οργάνωσης και 
την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την επιλογή και 
εγκατάσταση της αναγκαίας μηχανογραφικής υποδομής 
εφόσον απαιτηθεί. 

δ) Την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του ανα−
γκαίου προσωπικού του Νοσοκομείου.

Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του έργου, δύνανται να 
καθορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα αναφέρει λεπτο−
μερώς τα παραδοτέα προϊόvτα και υπηρεσίες εκ μέρους 
του αναδόχου και τις διαδοχικές φάσεις του έργου. 

3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατίθεται το έργο, θα 
πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε τήρηση λογι−
στικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζει υποχρεωτικά 
διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες Εταιρείες ή σε 
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Κατά την επιλογή, 
θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία ίου 
αναδόχου, σε εφαρμογή του π.δ. 146/2003, ενώ θα αξι−
ολογηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία του σε εφαρ−
μογή των: π.δ. 205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των 
Ν.Π.Δ.Δ.) και π.δ. 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 
των Ο.Τ.Α.). 

β) Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία του φυσικού προ−
σώπου, που θα είναι επικεφαλής της προτεινόμενης από 
τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του έργου στην 
Δημόσια Μονάδα Υγείας και ειδικότερα η υπογραφή απ’ 
αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισμών, τα τελευταία 
τρία χρόνια πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για οποιονδήποτε 
λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικα−
τασταθεί εντός δέκα ημερών από άλλο πρόσωπο, που 
να κατέχει τα προσόντα που απαιτεί το εδάφιο α της 
παρ. 3 αυτής της απόφασης. 

γ) Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία 
του αναδόχου, να είναι κάτοχος άδειας λογιστή−φορο−
τέχνη Α΄ τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα 
πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί, θα 
πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή − φοροτέχνη 
τουλάχιστον Β΄ ή Γ΄ τάξεως ανάλογα με την περίπτω−
ση. Επιπλέον, όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου 
πρέπει να έχουν Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ή Τμή−
ματος Λογιστικής και χρηματοοικονομικής ή Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

δ) Στην ομάδα έργου του αναδόχου θα περιλαμβά−
νεται υποχρεωτικά και ένας (1) Αναλυτής − Προγραμ−
ματιστής πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με αποδεδειγμένη 
τριετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και στην 
εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης 
βιβλίων, είτε τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων είτε των π.δ. 146/2003, 205/1998 315/1999 
(Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.). 

4. Η προϋπολογισθείσα συνολική αξία για κάθε Μο−
νάδα Υγείας, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών 
κλινών, ορίζεται ως εξής: 

α) Νοσοκομεία μέχρι 250 κλίνες, ποσό μέχρι 40.000 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύνθεση της 
ομάδας έργου θα περιλαμβάνει: έναν λογιστή – φοροτέ−
χνη με άδεια Α΄ τάξεως και έναν λογιστή − φoρoτέχνη 
με άδεια τουλάχιστον Γ΄ τάξεως. 

β) Νοσοκομείο από 251 κλίνες και άνω έως και 450 κλί−
νες ποσό μέχρι 75.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. Η σύνθεση της ομάδας έργου θα περιλαμβάνει: 
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έναν λογιστή − φοροτέχνη με άδεια Α΄ τάξεως, έναν λο−
γιστή − φοροτέχνη με άδεια Β΄ τάξεως και έναν λογιστή − 
φοροτέχνη με άδεια τουλάχιστον Γ΄ τάξεως. 

γ) Νοσοκομεία από 451 κλίνες και άνω ποσό ύψους 
120.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύν−
θεση της ομάδας έργου θα περιλαμβάνει: έναν λογι−
στή − φοροτέχνη με άδεια Α΄ τάξεως, έναν λoγιστή − 
φοροτέχνη με άδεια Β΄ τάξεως και δύο λογιστές − φο−
ροτέχνες με άδεια τουλάχιστον Γ΄ τάξεως. 

5. Σε κάθε Μονάδα Υγείας παρέχεται η δυνατότητα 
ανάθεσης και για μέρος του έργου της παρούσας από−
φασης, όπως αυτό περιγράφεται στο εδάφια α΄ και δ΄ 
της παρ. 2 της παρούσας απόφασης με ανάλογο πε−
ριορισμό της συνολικής πρoϋπoλoγισθείσας δαπάνης 
και ειδικότερα: 

α) Εφόσον στον ανάδοχο ανατεθεί μόνο το κύκλωμα 
της γενικής λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού 
καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού της δημόσιας 
μονάδας υγείας στα αντίστοιχα κυκλώματα, οι προϋ−
πολογισθείσες αμοιβές της παραγράφου 4 περιορίζο−
νται σε 20.000 ευρώ για τα νοσοκομεία του εδαφίου 
α παραγράφου 4, σε 30.000 ευρώ για τα νοσοκομεία 
του εδαφίου β παραγράφου 4 και σε 50.000 ευρώ για 
τα νοσοκομεία του εδαφίου γ΄ της παρ. 4 αυτής της 
απόφασης.

β) Εφόσον στον ανάδοχο ανατεθεί μόνο το κύκλωμα 
της αναλυτικής καθώς και η εκπαίδευση του προσω−
πικού της δημόσιας μονάδας υγείας στο αντίστοιχο 
κύκλωμα, οι προϋπολογισθείσες αμοιβές της παραγρά−
φου 4 περιορίζονται σε 15.000 ευρώ για τα νοσοκομεία 
του εδαφίου α παραγράφου 4, σε 20.000 ευρώ για τα 
νοσοκομεία του εδαφίου β΄ παρ. 4 και σε 30.000 ευρώ 
για τα νοσοκομεία του εδαφίου γ΄ της παρ. 4 αυτής 
της απόφασης. 

γ) Οι μελέτες που προβλέπουν τα εδάφια β΄ και γ΄ 
της παρ. 2 θα υλοποιηθούν υποχρεωτικά από τον ανά−
δοχο. 

6. Σε περίπτωση που η Δημόσια Μονάδα Υγείας εφαρ−
μόζει για πρώτη φορά την αναλυτική λογιστική εκμεταλ−
λεύσεως, δύναται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο 
την προετοιμασία της υποδομής για την εφαρμογή της 
αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως. Ως υποδομή 
για την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλ−
λεύσεως εννοείται: ο προσδιορισμός των (κύριων και 
βοηθητικών) κέντρων κόστους, ο προσδιορισμός των 
φορέων κόστους, η κατηγοριοποίηση των στοιχείων του 
κόστους σε άμεσα και έμμεσα, σταθερό και μεταβλητό, 
η ανάπτυξη των βάσεων μερισμού και αναμερισμού των 
στοιχείων του κόστους στα κέντρα και στους φορείς 
κόστους, η ανάπτυξη των εντύπων και των διαδικασιών 
που θα διευκολύνουν την λειτουργία της ομάδας 9 και 
την προσαρμογή των λογαριασμών της ομάδας 9 του 
π.δ. 146/2003 στις παραπάνω προτάσεις έτσι ώστε να 
ικανοποιούνται οι πληροφοριακές απαιτήσεις του νο−
σοκομείου. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρω−
θεί σ’ ένα εξάμηνο από την ανάθεσή της. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός αυτής της μελέτης δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από 45.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

7. Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας μπορούν να αναθέ−
τουν σε εξωτερικό συνεργάτη την κατάρτιση των ετή−
σιων λογιστικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Η κατάρτιση των παραπάνω καταστάσεων θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί σ’ ένα τρίμηνο από την ανάθεσή 
τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής της μελέτης 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από: 15.000 ευρώ συ−
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα νοσοκομεία του 
εδαφίου α΄ παρ. 4, 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. για τα νοσοκομείο του εδαφίου β΄ παρ. 4 
και 45.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 
τα νοσοκομείο του εδαφίου γ΄ της παρ. 4 αυτής της 
απόφασης. 

8. Οι φορείς δύνανται να αναθέτουν σε εξωτερικό 
συνεργάτη, µόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν 
υπηρετεί υπάλληλος µε προσόντα ίδια με αυτά που 
πρέπει να έχει το φυσικό πρόσωπο, που θα ηγείται της 
ομάδας έργου του αναδόχου. Οι διοικήσεις των Δημο−
σίων Μονάδων Υγείας οφείλουν να διερευνήσουν µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο, εάν στο προσωπικό της μονάδας 
υπηρετεί άτομο µε τα παραπάνω προσόντα. Μέσα σ’ 
ένα μήνα από την δημοσίευση αυτής της απόφασης, τα 
διοικητικά συμβούλια των Δημοσίων Μονάδων Υγείας 
θα πρέπει, είτε να έχουν αναθέσει την εφαρμογή του 
π.δ. 146/2003 σε υπάλληλο της μονάδας, είτε να έχουν 
προχωρήσει, σε προκήρυξη διαγωνισμού για την ανά−
θεση της εφαρμογής του π.δ. 146/2003 σε εξωτερικό 
συνεργάτη.

Σε περίπτωση που υπάρχει υπάλληλος που πληροί ης 
προϋποθέσεις για άδεια λογιστή − φοροτέχνη Β΄ ή Γ΄ τά−
ξεως, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ομάδα έργου 
και περικόπτεται αναλόγως αμοιβή του αναδόχου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.20136/32831/1496 (4)
Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ορ−

γανισμού του τ. Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογρά−
φων (από 1.10.2008 Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιο−
γράφων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του 
Ε.Τ.Α.Α.).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 και της παρ. 4 του άρ−

θρου 138 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄) « Διοικητική και 
οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 1146/1942 (ΦΕΚ 
62/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 
66 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Το π.δ. 238/2007 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (ΦΕΚ 
49/τ.Α΄) , όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του 
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ν. 1275/1982 (ΦΕΚ 100/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 
213/1992 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄).

8. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφά−
λισης που λήφθηκε κατά την υπ’ αριθμ. 1/18.12.2008 Συ−
νεδρίασή του.

9. Τις υπ’ αριθμ. οικ. 23432/370/9.9.2008 και 24439/387/ 
23.9.2008 οικονομικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Αναλο−
γιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

10. Τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του τέως Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων που 
λήφθηκε κατά την υπ’ αριθμ. 27/11.9.08 Συνεδρίασή του, 
αποφασίζουμε:

Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Οργανισμού του 
τέως Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (υπ’ αριθμ. 
4215/1952 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 132/τ.Β΄/7.6.1952), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τροποποι−
ούνται ως εξής:

1. Το καταβαλλόμενο από τον Τομέα Ασφάλισης Συμ−
βολαιογράφων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 
του Ε.Τ.Α.Α. μηνιαίο μέρισμα στους συνταξιούχους του, 
παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31.12.1992), οι οποίοι 
έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τριάντα (30) ετών, 
καθώς και στους δικαιοδόχους τους, καθορίζεται από 
1.1.2008 σε 486,53 ευρώ.

2. Οι δικαιούχοι του ανωτέρω μηνιαίου μερίσματος, 
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης μικρό−
τερο των τριάντα (30) ετών, δικαιούνται μέρισμα τόσα 
τριακοστά του ως άνω ποσού, όσα τα έτη ασφάλισης 
τους. Για όσους έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης 
μεγαλύτερο των τριάντα (30) ετών, το ανωτέρω ποσό 
μηνιαίου μερίσματος προσαυξάνεται κατά ένα εξηκο−
στό (1/60) αυτού για κάθε επιπλέον έτος και μέχρι δέκα 
(10) έτη.

3. Σε καμία περίπτωση το απονεμόμενο από τον Τομέα 
μηνιαίο μέρισμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 
ποσό των 293,57 ευρώ.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή 
και στους ήδη μερισματούχους του Τομέα, το μέρισμα 
των οποίων αναπροσαρμόζεται από την ίδια ως άνω 
ημερομηνία (1.1.2008).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. Υ10α/Γ.Π./74889 (5)

Εφημερίες γιατρών. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/7.10.1983).
β) Του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/1992).
γ) Του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/21.8.1997).
δ) Του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/22.4.1998).
ε) Του ν 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20.10.1998).
στ) Του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/5.1.1999).

ζ) Το άρθρο 40 του ν. 849/1978.
η) Του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/τ.Α΄/8.4.1999).
θ) Του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/2.3.2001).
ι) Του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/27.6.2001).
ια) Του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/ 

23.12.2003).
ιβ) Του άρθρου 35 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/ 

16.7.2004).
ιγ) Του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/1.10.2005).
ιδ) Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4.4.2005.
ιε) Την υπ’ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ10559/25.1.2007 (ΦΕΚ 180/

τ.Β΄/13.2.2007).
2. Του π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/25.5.1987) άρθρο 1 παρ. β.
3. Τις υπ’ αριθμ. 2/3772//0022/19.2.2008 και 2/132567/ 

0022/19.2.2008 (ΦΕΚ 376/τ.Β΄/6.3.2008) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα−
λείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 
5.723.000 ,00 € για το οικονομικό έτος 2008,το οποίο θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ10 του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/94839/29.12.2008 απόφαση.
6. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/

τ.Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονο−
μικών».

7. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των 
Νοσοκομείων Β΄ και Γ΄ Ζώνης, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2/132567/0022/19.2.2008 
(ΦΕΚ 376/τ.Β΄/6.3.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού 
και στην ετήσια πίστωση Νοσοκομείων και Κέντρων 
Υγείας προσθέτουμε τα εξής ποσά:

Β΄ ΖΩΝΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

1 Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 63.000
2 Γ.Ν. ΡΟΔΟΣ 63.000
3 Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ 91.000
4 Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 83.000
5 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 308.000
6 Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 118.000
7 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 36.000
8 ΠΕΠΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 544.000
9 Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 127.000
10 Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 280.000
11 Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 989.000
12 Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 122.000
13’ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 82.000
14 Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 41.000
15 Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 59.000
16 Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 18.000
17 Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 27.000
18 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14.000
19 Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 102.000
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20 Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10.000
21 Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 77.000
22 Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 159.000
23 Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 317.000
24 Γ.Ν. ΑΙΠΟΥ 23.000
25 Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ 317.000
26 Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ 8.000
27 Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 54.000
28 Γ.Ν. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ
32.000

29 Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 41.000
30 Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ 86.000
31 Γ.Ν.−Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 5.000
32 Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 136.000

ΣΥΝΟΛΟ 4.432.000

Γ΄ ΖΩΝΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

1 Γ.Ν. ΣΥΡΟΣ 694.000
2 Γ.Ν. ΧΙΟΣ 54.000
3 Γ.Ν.−Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ 56.000
4 Κ.Θ. ΚΥΛΕΡΟΣ 45.000
5 Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 27.000
6 Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 18.000
7 Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 104.000
8 Γ.Ν.−Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 4.000
9 Γ.Ν. ΚΥΦΙΛΙΑΤΩΝ 86.000
10 Γ.Ν. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 18.000
11 Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 63.000
12 Γ.Ν. ΚΥΜΟΛΑΩΝ 93.000
13 Γ.Ν.−Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ 29.000

ΣΥΝΟΛΟ 1.291.000
ΓΕΝΙΚO ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ ΖΩΝΗΣ        5.723.000,00€.
Η αύξηση αυτή αποτελεί την τελική οριστικοποίηση 

των δαπανών για εφημερίες έτους 2008 και οποιαδή−
ποτε νέα μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με ισόποση 
ανακατανομή πιστώσεων του ίδιου κωδικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση 
ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Ν. ΛΕΓΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
      Aριθμ. Υ10α/Γ.Π.174827 (6)

Εφημερίες Ιατρών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/7.10.1983)
β) Του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/1992).

γ) Του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/21.8.1997).
δ) Του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/22.4.1998).
ε) Του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20.10.1998).
στ) Του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/5.1.1999).
ζ) Το άρθρο 40 του ν. 849/1978.
η) Του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/τ.Α΄/8.4.1999).
θ) Του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/2.3.2001).
ι) Του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/27.6.2001).
ια) Του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/

τ.Α΄/23.12.2003).
ιβ) Του άρθρου 35 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132/

τ.Α΄/16.7.2004).
ιγ) Του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/1.10.2005).
ιδ) Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4.4.2005).
ιε) Την υπ’ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ10559/25.1.2007 (ΦΕΚ 180/

τ.Β΄/13.2.2007).
2. Του π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/25.5.1987) άρθρο 1 παρ. β.
3. Τις υπ’ αριθμ. 2/3772//0022/19.2.2008 και 2/132567/0022/ 

19.2.2008 (ΦΕΚ 376/τ.Β΄/6.3.2008) κοινές υπουργικέςαπο−
φάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα−
λείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 
4.277.000,00 € για το οικονομικό έτος 2008,το οποίο θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ210 του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/94839/29.12.2008 απόφαση.
6. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/

τ.Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

7. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των 
Νοσοκομείων Α΄ Ζώνης, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2/3772/0022/19.2.2008 
(ΦΕΚ 376/τ.Β΄/6.3.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού 
και στην ετήσια πίστωση Νοσοκομείων και Κέντρων 
Υγείας προσθέτουμε τα εξής ποσά:

Α΄ ΖΩΝΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

1 Γ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 75.000
2 Γ.Ν. ΛΑΙΚΟ 50.000

3 Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 113.000
4 Γ.Ν. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
63.000

5 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 122.000
6 Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 58.000
7 Π.Α.Ο.Ν.Α.

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
177.000

8 Ν.Α. ΚΑΙ ΔΕΡΜ. ΝΟΣΩΝ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

9.000

9 Γ.Ν. ΣΩΤΗΡΙΑ 181.000
10 Γ.Ν. ΚΑΤ 417.000
11 Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 19.000
12 Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 33.000
13 Γ.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−

ΛΕΙΟ
118.000

14 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 36.000
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15 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

9.000

16 Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 159.000
17 Γ.Ν. ΘΡΙΑΣΙΟ 581.000
18 Γ.ΑΝ. ΠΕΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ 45.000
19 Γ.Ν. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 18.000
20 Ψ.Ν.Α. & Κ.Ψ.Υ. 92.000
21 Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ 440.000
22 Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 151.000
23 Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΑΤΡΑΣ
95.000

24 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

36.000

25 Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

41.000

26 Π.Γ.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 453.000
27 Π.Ε.Π.Α.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69.000
28 Π.Α.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 363.000
29 Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
254.000

ΣΥΝΟΛΟ 4.277.000
Η αύξηση αυτή αποτελεί την τελική οριστικοποίηση 

των δαπανών για εφημερίες έτους 2008 και οποιαδή−
ποτε νέα μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με ισόποση 
ανακατανομή πιστώσεων του ίδιου κωδικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Ν. ΛΕΓΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
    Αριθμ. 57236

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1558/1985 άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−

ματειών» παρ. 1ν, περ. ιv «Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/1985).

β) Του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1.3.1985) όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/22.4.2005).

δ) Των άρθρων 158 (παρ. 2) 159, 160, 161 και 162 του ν. 
3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

ε) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις».

στ) Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 
81/τ.Α΄).

ζ) Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ303/21.11.2007 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιωάννη 
Ιωαννίδη».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.11/818/οικ. 12889/21.5.2007 
Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί Διευκρινίσεων για τα 
υπηρεσιακά συμβούλια με βάση τις διατάξεις του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.12/874/οικ.32919/11.12.2008 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ανασυγκρό−
τησης υπηρεσιακών συμβουλίων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο 
το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
ως ακολούθως:

α1) Ένα (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ 
πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, που ορίζεται 
πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

α2) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και ενός 
(1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμέ−
νου τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην αρμο−
διότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν 
στην έδρα του, με τους αναπληρωτές τους.

Ο αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία μελών 
κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με 
το 1/3 των οριζομένων. Το κάθε φύλο θα εκπροσωπείται 
από δύο τουλάχιστον πρόσωπα στο σύνολο των τακτι−
κών και αναπληρωματικών μελών. Το ένα εκ των δύο ως 
άνω οριζομένων μελών ορίζεται ως τακτικό μέλος.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με 
βαθμό Α΄, με τους αναπληρωτές τους.

2. Τα υπό στοιχείο α΄ μέλη της προηγούμενης παρα−
γράφου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό. Τα τακτικά 
μέλη τοποθετούνται ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής, 
προϊστάμενοι Διευθύνσεων για μία τριετία. Ως μέλη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορούν να ορισθούν:

i) Υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί από τα υπηρεσιακά 
συμβούλια, ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης για μία τρι−
ετία.

ii) Υπάλληλοι που είχαν ορισθεί από τον Υπουργό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 5 και 9 
παρ. 2 του ν. 3260/2004, ως μέλη των υπηρεσιακών συμ−
βουλίων και τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι Διευθύνσεων 
για μία τριετία.

iii) Υπάλληλοι από εκείνους που έχουν τον Α΄ βαθμό 
και ένα χρόνο τουλάχιστον άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
κενές θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης στην έδρα του 
υπηρεσιακού συμβουλίου, στις οποίες και θα τοποθετη−
θούν μετά τον ορισμό τους ως μελών του υπηρεσιακού 
συμβουλίου.

Τα υπό στοιχείο β΄ μέλη της ίδιας παραγράφου εκλέ−
γονται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία. Αν 
λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμ−
βουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σει−
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ρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της 
θητείας.

3. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ένα από τα 
τακτικά μέλη. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο ανα−
πληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως μέλος ο ανα−
πληρωτής του προεδρεύοντος.

4. Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο ανα−
πληρωτής του ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσι−
ών προσωπικού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι 
και μέλη του Υπηρεσιακού. Η ιδιότητα του Εισηγητή 
δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως ειση−
γητής με δικαίωμα ψήφου ορίζεται ένα από τα μέλη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

5. Χρέη Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εκτε−
λεί υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, 
με την απόφαση ορισμού των μελών.

6. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων 
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου. 

7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
είναι διετής και λήγει την 31 Δεκεμβρίου των ετών των 
οποίων ο τελευταίος αριθμός είναι άρτιος. Κατά τη 
διάρκεια της διετίας απαγορεύεται η αντικατάσταση 
μελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί 
υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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