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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/55374/0023Α (1)
Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσί−

ου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ως εντολοδόχου του Ελληνι−
κού Δημοσίου για την εφαρμογή των αποφάσεων 
των ηγετών των χωρών της ζώνης του ευρώ, της 
21ης Ιουλίου 2011. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 64 του Ν. 2362/1995 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) όπως αντικατα−
στάθηκαν με τα άρθρα 3 και 38 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/2010).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 
του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας 
Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Δια−
χείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α΄/18−5−2011).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ν. 2628/1998 
«Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/A΄/6.7.1998), 



27456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/ 
18−5−2011).

4. Την αριθ. 2/60752/0004/9−9−2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη «Εξουσιοδότη−
ση ΟΔΔΗΧ ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» 
(ΦΕΚ 1538/Β/13−9−2010).

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ350/ 
8−7−2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου.» (ΦΕΚ 1603/Β΄/2011).

6. Τις αποφάσεις της συνόδου της 21ης Ιουλίου 2011 
των ηγετών των χωρών της ζώνης του ευρώ, αποφα−
σίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να αναλάβει ως εντολοδόχος του Ελ−
ληνικού Δημοσίου την υλοποίηση των αποφάσεων της 
συνόδου της 21ης Ιουλίου 2011, των ηγετών των χωρών 
μελών της ζώνης του ευρώ, σχετικά με την εθελοντική 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ανταλλαγή ομολό−
γων, τη συμφωνία επανεπένδυσης σε ελληνικά ομόλογα, 
το πρόγραμμα επαναγοράς χρέους κ.λπ.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. θα 
προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 
θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον συντονισμό, τη 
νομική εκπροσώπηση, την εκπροσώπηση του Ελληνικού 
Δημοσίου στις διεθνείς αγορές και οτιδήποτε άλλο κρι−
θεί αναγκαίο για την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων 
της συνόδου κορυφής της 21ης Ιουλίου 2011.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
τα οικονομικά έτη 2011 και μετά η οποία θα καλυφθεί 
από τις κατ’ έτος εγγεγραμμένες πιστώσεις εξυπηρέ−
τησης δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   
(2)

Υπαγωγή της εταιρείας «LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης.

      Με την αρ. 60414/ΥΠΕ/5/04105/Ε/Ν. 3299/2004/29.12.2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «LOGISTICS 
ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−

τρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδος παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας 
προς τρίτους (3PL − 3rd Party Logistics) στη θέση Ο.Τ. 
3084 της Π.Ε. «ΒΙΟΠΑ» (Άνω Λιόσια) του Δήμου Φυλής 
του Νομού Αττικής, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων 
(1.837.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 30%, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης ύψους πεντακοσίων πενήντα 
ενός χιλιάδων εκατό (551.100) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 12 νέες θέσεις 
εργασίας (12 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.12.2010
Το παρόν αποτελεί αντικατάσταση της απόφασης του 

ΦΕΚ (τ.Β΄) 1432/16.06.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(3)
    Τροποποίηση της αριθ. 11853/ΥΠΕ/4/01001/Ν. 3299/04/

17−3−2011 απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης − 
οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης της πα−
ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας 
«ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Με την αριθ. 35217/ΥΠΕ/4/01001/Ν. 3299/04/9−8−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, τροποποιείται η με αριθ.
πρωτ. 11853/ΥΠΕ/4/01001/Ν. 3299/04/17−3−2011 (ΦΕΚ 578/Β΄/
13−4−2011), απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία πιστοποιή−
θηκε η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.», που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής 
αλυσίδας, στο 10ο χιλ. της δημοσίας οδού Λάρισας − 
Αγιάς, στη θέση «ΚΑΣΣΙΔΕΣ» της κτηματικής περιφέρει−
ας της τοπικής κοινότητας Μελισσοχωρίου του Δήμου 
Κιλελέρ του Νομού Λάρισας, ως εξής:

ε) To ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
ευρώ (2.880.000,00) €, που αποτελεί ποσοστό 29,64% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρ−
θρου 7, παρ. 15 του Ν.3299/04.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
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   (4)

   Υπαγωγή της επιχείρησης «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕΡΙΝΟΥ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης. 

 Με την αρ. πρωτ. 31823/ΥΠΕ/5/01543/Ε/Ν. 3299/2004/ 
10−6−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΗΛΕ−
ΚΤΡΙΚΗ ΑΕΡΙΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού (4011 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 
2003) στην περιοχή ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΤΟΜΟΥΣΛΑΡ, του Δ.Δ. 
ΑΕΡΙΝΟΥ, του Δήμου ΦΕΡΩΝ, Νομού ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, συνολι−
κής ενισχυόμενης δαπάνης τριακοσίων εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (360.000 €), με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλα−
δή ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (144.000 €).

Με την επένδυση δημιουργείται μία (1) νέα θέση απα−
σχόλησης (1 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 3−3−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

(5)
   Υπαγωγή της επιχείρησης ARBENI ΕΠΕ στις διατάξεις 

του Ν. 2601/98, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την αριθ. 35548/ΥΠΕ/1/00051/Α/Ν. 2601/98/11−8−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν.2601/98, της επιχείρησης «ARBENI ΕΠΕ», για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονά−
δας ιχθυοκαλλιέργειας (λειτουργία μονάδας εκτροφής 
λαβρακίου − τσιπούρας, με το σύστημα πλωτών ιχθυο−
κλωβών σε θαλάσσια έκταση 4.000 τ.μ., στην περιοχή 
Πασαλιμάνι του Δήμου Ορικούμ Αυλώνας Αλβανίας, συ−
νολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τετρακοσίων είκοσι 
πέντε χιλιάδων (425.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30,00% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων (127.500,00) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν εννέα (9) νέες 
θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 14−4−2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

(6)
   Τροποποίηση της αριθ. 25635/8−6−2011 απόφασης πιστο−

ποίησης της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και της έναρξης της παραγωγικής λειτουρ−
γίας επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΛΛΑΖ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35575/ΥΠΕ/4/01203/Ε/Ν. 
3299/2004/11−08−2011 απόφαση του Υφυπυργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τροποποι−
είται ως προς το Άρθρο 2 η με αριθμ. πρωτ 25635/
ΥΠΕ/4/01203/Ε/Ν.3299/2004/8/6/2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο β΄ του Ν. 3299/2004) με την 
οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση −οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΛΛΑΖ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται 
στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας «ΒΙΛΛΑΖ ΑΕ» 5*, 
δυναμικότητας 118 δωματίων, 241 κλινών στη θέση ΘΕΣΗ 
ΨΑΛΙΔΙ του Δήμου ΚΩ, ως εξής:

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα 
τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (13.722.559,00 €).

• Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομ−
μυρίων οκτακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ογδό−
ντα ευρώ (6.861.280,00 €), που αποτελεί ποσοστό 50,00% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων 
διακοσίων ογδόντα ευρώ (6.861.280,00 €), που αποτελεί 
ποσοστό 50% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

• Πιστοποιείται η δημιουργία 47 θέσεων εργασίας 
(25,28 ΕΜΕ) έναντι 85 (45,75 ΕΜΕ) που προβλεπόταν 
στην εγκριτική απόφαση.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 30/6/2009.
Ημερομηνία συνεδρίασης Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004: 14−04−2011 (566Αη 
συνεδρίαση).

Επίσης, με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή της επιχορήγησης τριών εκατομμυρίων εξακο−
σίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων δύο χιλιάδων ευρώ και 
ογδόντα ενός λεπτών (3.660.202,81 €).

Το ανωτέρω ποσόν προκύπτει μετά την αφαίρεση 
από το σύνολο της επιχορήγησης, ύψους 6.861.280,00 €, 
του ποσού των 3.201.077,19,00 €, που αντιστοιχεί στην 
1η δόση της επιχορήγησης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
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   Αριθ. Υ4α/οικ 91432 (7)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού

Οργάνου Διοίκησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 69 και 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτι−

κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 31/Α΄).

β) Του άρθρου 66 του Ν. 3984/11 «Δωρεά και μεταμό−
σχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄).

γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/99 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄).

δ) Η υπ΄ αρ. Υ4α/οικ84627/25−7−2011 Υπουργική από−
φαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του 
τρόπου διασύνδεσής τους» (ΦΕΚ 1681/Β/11). 

ε) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας τα οποία δια−
συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ’ αρ. δ) Υπουργικής απόφασης λειτουργούν υπό τη 
διοίκηση Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης (ΔΣ) 
στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκει ο Συντονισμός 
των κοινών δραστηριοτήτων των νοσοκομείων που δι−
ασυνδέονται. 

Ειδικότερα: 

1. Αρμοδιότητες Προέδρου του ως άνω Συμβουλίου:

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Ενιαίου Συλλογι−
κού Οργάνου (ΔΣ) είναι οι κάτωθι:

α) Ασκεί τη διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκο−
μείων για τη επίτευξη τους σκοπού τους, καθώς και για 
την εύρυθμη λειτουργία τους.

β) Υπογράφει τις αποφάσεις μετακίνησης του πάσης 
φύσεως προσωπικού μεταξύ των διασυνδεόμενων νοσο−
κομείων με σκοπό την ορθολογικότερη κατανομή τους 
και την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των Νοσοκομείων.

γ) Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα θέματα για τη βελτίω−
ση της οργάνωσης και λειτουργίας των Νοσοκομείων 
καθώς και τα θέματα τροποποίησης του οργανισμού 
τους.

δ) Παρακολουθεί τη λειτουργία του δικτύου παρο−
χής όλων των υπηρεσιών υγείας των νοσοκομείων που 
εποπτεύει τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτε−
ροβάθμια περίθαλψη.

ε) Εκπροσωπεί τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία δικα−
στικώς και εξωδικαστικώς. Με απόφασή του μπορεί 
να αναθέτει την αρμοδιότητά αυτή στον Αναπληρωτή 
Διοικητή ή σε μέλος του Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλογικού 
Οργάνου ή στο Συμβούλιο Διοίκησης των Διασυνδεό−
μενων Νοσοκομείων.

στ) Παραγγέλλει τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων 
επιθεωρήσεων και ελέγχων στα διασυνδεόμενα νοσο−
κομεία. 

ζ) Συγκροτεί ομάδες εργασίες ή επιτροπές για το σχε−
διασμό και διαχείριση διαφόρων προγραμμάτων κοινής 
δράσης των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων.

η) Μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στον Αναπλη−
ρωτή Διοικητή συγκεκριμένες αρμοδιότητες, εξαιρου−
μένων των ανωτέρω αναφερομένων για την καλύτερη 
λειτουργία των διασυνδεόμενων νοσοκομείων.

θ) Εγκρίνει τις εφημερίες των διασυνδεόμενων Νοσο−
κομείων με σκοπό την αλληλοϋποστήριξη αυτών μετά 
από εισήγηση των αρμοδίων για το θέμα αυτό, οργάνων 
και εισηγείται στην οικεία ΥΠΕ την ημερήσια, εβδομα−
διαία, μηνιαία ή μεγαλύτερης διάρκειας διάθεση νοσο−
κομειακών κλινών, υγειονομικού προσωπικού, τεχνικών 
μέσων, μηχανημάτων και αναλώσιμου υλικού και γενικά 
για την κλινική εργαστηριακή και νοσηλευτική αλληλο−
βοήθεια μεταξύ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων.

ι) Αποφασίζει για τον τόπο συνεδριάσεων του Ενιαίου 
Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης.

2. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου:

− Αποφασίζει για τη λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν 
την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινών δραστηριοτή−
των των νοσοκομείων που διασυνδέονται.

− Εισηγείται προς τον Διοικητή της οικείας ΥΠΕ την 
συλλειτουργία ομοειδών οργανικών υπηρεσιών, τμημά−
των, μονάδων και εργαστηρίων καθώς και την κατάρ−
γηση ή συγχώνευση αυτών. 

− Εισηγείται προς τον Διοικητή της οικείας ΥΠΕ τις 
αναμορφώσεις των οργανισμών των διασυνδεόμενων 
νοσοκομείων κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Διοί−
κησης του διασυνδεόμενου νοσοκομείου.

− Εισηγείται τον ετήσιο συνολικό προγραμματισμό 
προσλήψεων των διασυνδεόμενων νοσοκομείων κατόπιν 
εισήγησης του Συμβουλίου Διοίκησης του διασυνδεό−
μενου νοσοκομείου.

− Αποφασίζει για την ορθολογική κατανομή όλου του 
προσωπικού μεταξύ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων.

− Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης των δια−
συνδεόμενων νοσοκομείων και το υποβάλλει στον Δι−
οικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

− Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μα−

ζικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών των διασυν−
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δεόμενων νοσοκομείων και το υποβάλλει στον Διοικητή 

της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

− Εγκρίνει τους προυπολογισμούς των νοσοκομείων, 

τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις τους, όπως και 

τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής 

χρήσης κάθε έτους και το υποβάλλει στον Διοικητή 

της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας κατόπιν εισή−

γησης του Συμβουλίου Διοίκησης του διασυνδεόμενου 

νοσοκομείου.

− Εγκρίνει τους κοινούς διαγωνισμούς προμηθειών, 

φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, παγίων στοιχείων και 

τη διαχείριση Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπη−

ρεσιών και Υπηρεσιών Πληροφορικής κατόπιν εισήγη−

σης του Συμβουλίου Διοίκησης του διασυνδεόμενου 

νοσοκομείου.

− Εισηγείται για τη διάθεση σε άλλα νοσοκομεία ή 

Κέντρα Υγείας του μη χρησιμοποιούμενο υλικού των 

διασυνδεόμενων νοσοκομείων αρμοδιότητάς του και 

υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Πε−

ριφέρειας τη σχετική πρόταση.

− Αποφασίζει για το χαρακτηρισμό παλαιού υλικού ως 

άχρηστου, καθώς και για την καταστροφή ή εκποίηση 

του υλικού αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 

καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λε−

πτομέρεια για την καταστροφή ή την εκποίηση του 

υλικού αυτού.

− Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληρο−

δοτημάτων υπέρ των νοσοκομείων αρμοδιότητάς του, 

καθώς και για την αξιοποίηση τους κατόπιν εισήγησης 

του Συμβουλίου Διοίκησης του διασυνδεόμενου νοσο−

κομείου.

− Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και 

ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών των 

διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και τα υποβάλλει τη σχε−

τική πρόταση προς έγκριση στο Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας.

− Αποφασίζει για την ορθολογική και αποδοτική δια−

χείριση των οικονομικών πόρων και της περιουσίας των 

διασυνδεόμενων νοσοκομείων.

−Εισηγείται και προτείνει προς έγκριση στο Διοικητή 

της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας την από κοινού 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων (π.χ. σίτισης, ιματισμού, κα−

θαριότητας, αποστείρωσης κ.λπ.), με κοινή επιβάρυνση 

των Προϋπολογισμών των διασυνδεόμενων Νοσοκο−

μείων.

Έδρα του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου είναι το με−

γαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείο εξαι−

ρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F

    
(8)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Καλογιάννη Χρύσα του Βασιλείου. 

 Με την αριθ. 4015/3−8−2011 απόφαση του Αντιπερι−
φερειάρχη Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 
247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 
93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43) και 
του άρθρου 186 παρ. Ζ περ. II αριθμ. 17 του Ν. 3852/2010 
(Α΄ 87), χορηγείται στην Καλογιάννη Χρύσα του Βασιλεί−
ου, κάτοικο Καρδίτσας, άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες 
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ 

F

   Αριθ. 223/2011 (9)
    Τροποποίηση της αριθ. 37/2011 προηγούμενης απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων − Βελβεντού  «Συγ−
χώνευση των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων 
του Δήμου Σερβίων − Βελβεντού και σύσταση ενιαί−
ας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ − ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−6−2010, τ. Α΄).

2. Την αριθ. 39263/3513/27−7−2011 απόφαση της Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής 
Μακεδονίας περί ελέγχου της αριθ. 223/2011 απόφασης 
του δημοτικού συμβουλίου Σερβίων − Βελβεντού.

3. Την υπ’ αριθμ. 37/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σερβίων − Βελβεντού (ΦΕΚ 1056/30−5−2011 τ. Β΄), 
αποφασίζει:

Τροποποιεί την αριθ. 37/2011 προηγούμενη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων − Βελβεντού και 
απαλείφει την παρακάτω παράγραφο:
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«Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛ−

ΒΕΝΤΟΥ απορροφά την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ−

ΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ και την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ ΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ και καθίσταται κα−

θολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων επιχειρήσε−

ων. Επίσης η νέα επιχείρηση θα διατηρήσει το ΑΦΜ 

090097674 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Βελβεντού».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 37/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02020120909110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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