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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6999/Β1 (1)
  Κατάργηση − ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτι−

κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθο−
ρισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. αντικατα−
στάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.1, εδ.γ του 
ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).

γ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 608).

ε) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως ισχύει, 
μετά την τροποποιήσή της από την με αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 
179/2006 όμοια απόφαση.

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις 6/16.12.2003, 
7/29.3.2005 και 11/28.6.2005) και το υπ’ αριθμ. 1754/22.11.2006 
έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ετη−
σίως ύψους 11738 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 4121), χωρίς αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης. Κατά την επόμενη πενταετία 2007−2011, 
η δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί κατά ένα μέ−
ρος της από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης απόφασης 
κατά δε το υπόλοιπο από πιστώσεις του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης προκαλείται ενδεχόμενη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την κάλυψη 
εξόδων οργάνωσης σεμιναρίων και διαλέξεων από τα 
συνιστώμενα εργαστήρια. Η εν λόγω δαπάνη το ύψος 
της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα θα 
καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατίθενται στα 
εργαστήρια από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ανωτέρω πανεπιστημίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το εργαστήριο Οικοδομικής και Δομησίμων Υλικών 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Β1/107/1.2.1983 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 73), καταργείται.

2. Από το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου Στα−
τικής και Δυναμικής των Κατασκευών, όπως αυτό προσ−
διορίζεται στο άρθρο 1 περ. Ι. της υπ’ αριθμ. 68679α/
Β1/2004 (Β΄1625) υπουργικής απόφασης διαγράφεται η 
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περίοδος «συμπεριλαμβανομένης και της Μηχανικής 
των Υλικών».

Άρθρο 2

Ιδρύονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πο−
λυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα εργαστήρια:

α) Εργαστήριο Μηχανικής των Υλικών, το οποίο εξυ−
πηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο 
γνωστικό αντικείμενο της Μηχανικής των Υλικών, σε 
αναλυτικό, θεωρητικό και σε υπολογιστικό επίπεδο.

Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας των Κατασκευών.

β) Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρί−
ων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της οικοδομικής και 
φυσικής των κτιρίων. 

Ειδικότερα τα αντικείμενα του εργαστηρίου αφορούν 
στον:

• αρχιτεκτονικό και κτιριοδομικό σχεδιασμό
• στη μεθοδολογία κατασκευής κτιριακών έργων (οι−

κοδομική)
• στη μελέτη και εφαρμογή των αρχών της φυσικής 

των κατασκευών
• στην πυρασφάλεια και πυροπροστασία των κτιρί−

ων
• στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό των 

κτιρίων
• στην εφαρμογή των αρχών της προκατασκευής και 

της βιομηχανοποιημένης δόμησης και
• στη συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών και 

ιστορικών κτιρίων σε θέματα οικοδομικής και φυσικής 
των κατασκευών.

Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας των Κατασκευών.

γ) Εργαστήριο Δομικών Υλικών το οποίο εξυπηρετεί 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά 
αντικείμενα της:

• τεχνολογίας δομικών υλικών − βελτίωση της ποιό−
τητας των δομικών υλικών − βελτίωση των χαρακτηρι−
στικών ιδιοτήτων των υλικών,

• στην τεχνολογία σκυροδέματος − σχεδιασμός − με−
λέτη σύνθεσης σκυροδέματος

• στις τεχνολογίες σύγχρονων υλικών – παραγωγή 
ειδικών κονιαμάτων και σκυροδεμάτων με τη χρήση 
προσμίκτων

• στα υλικά συντήρησης, επισκευής και ενίσχυσης 
κατασκευών (μνημεία, διατηρητέα και ιστορικά κτίρια) 
−παραγωγή συμβατών υλικών για επεμβάσεις σε μνημεία 
και ιστορικά κτίρια

• στη μελέτη παθολογίας και υλικά επισκευής κατα−
σκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

• στους ελέγχους ανθεκτικότητας υλικών και αύξηση 
της διάρκειας ζωής τους

• στην αξιοποίηση παραπροϊόντων στη δόμηση − οι−
κολογικά δομικά υλικά

• στην τεχνολογία ξύλου
• στα ασφαλτικά υλικά
• στα πλαστικά δομικά υλικά
• στα θερμομονωτικά − στεγανωτικά υλικά και
• στα ανακυκλώσιμα δομικά υλικά.

Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας των Κατασκευών.

δ) Εργαστήριο Σχεδιασμού, Πολεοδομίας, Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

• Της αναπτυξιακής διαδικασίας και στο σχεδιασμό 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο παράλληλα με την 
οργάνωση του χώρου και την αντιμετώπιση των λει−
τουργικών, κοινωνικο−οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων.

• Στη χωροκατανομή και βιώσιμη ανάπτυξη των κοινω−
νικών και οικονομικών (παραγωγικών) δραστηριοτήτων 
σε συνδυασμό με τις περιφερειακές και ενδοπεριφε−
ρειακές ανισότητες.

• Στη χωροθέτηση των «χρήσεων γης» και στη διευ−
θέτηση πιθανών «συγκρούσεών» τους, στη δομή, εξέλιξη, 
βιώσιμη ανάπτυξη και ρύθμιση του χώρου των πόλεων 
και της υπαίθρου.

• Στη διερεύνηση των τεχνικο−οικονομικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών παραγόντων για το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση μεγάλων έργων (υποδομής). Εξετάζεται 
ο ρόλος και η συμβολή τους στην αστική, τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη 
την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνικο−
οικονομική βιωσιμότητά τους.

Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Μεταφορών, 
Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανά−
πτυξης.

Άρθρο 3
Σκοπός

Κάθε εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα των εργαστηρίων, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο προηγούμενο άρθρο.

β) Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο−
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
των εργαστηρίων.

γ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

δ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ−
βλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 4
Προσωπικό

Τα εργαστήρια στελεχώνονται από μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών, των οποίων το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα κάθε εργαστηρίου, από 
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού που τοποθετούνται στα εργαστήρια σύμ−
φωνα με τα άρθρα 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 και 13 
παρ. 3β του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) αντίστοιχα.
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Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών που ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992.

2. Ο διευθυντής κάθε εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητι−
κού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή 
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα 
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα 
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή 
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απο−
λογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή 
κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανο−
νισμό λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Χώρος κάθε εργαστηρίου είναι ο χώρος 
που παραχωρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για 
τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα ο χώρος 
εγκατάστασης του εξοπλισμού για τη διενέργεια των 
ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών 
ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πι−
νακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4.  Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του κάθε εργα−
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμο−
ποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5.  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις.

6. Με εισήγηση του Διευθυντή και απόφαση της Γενι−
κής Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να συγκροτείται 
Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το 

αυτό ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, για την στήριξη 
του Διευθυντή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα με τη 
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992.

ε) Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσί−
ες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς των εργαστηρίων.

στ) Από κάθε άλλη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή 
κρίνεται απαραίτητο.

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.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. Φ5/12750 (2)
Συμπλήρωση Τιμολογίου Αμοιβής φορτ/τών Λιμένα Πρέ−

βεζας (Τιμολόγηση φορτίων υπέρβαρης πέτρας με 
μηχανικά μέσα αποκλειστικά του εργοδότη).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005),

β) τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
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γ) τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3239/1955 και 
του άρθρου 3 του κ.ν. 5167/1932).

2. Το υπ’ αριθμ. 505/24.5.2006 πρακτικό της Ε.Ρ.Φ.Λ 
Πρέβεζας, το οποίο εστάλη με το υπ’ αριθμ. 25/25.5.2006 
έγγραφό της.

3. Το υπ’ αριθμ. 36968/310/18.9.2006 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την υπ’ αριθμ. 80030/9.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β΄/19.4.2006) 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση Αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

5. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε εν μέρει, την πρόταση της Ε.Ρ.Φ.Λ Πρέ−
βεζας, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 505/24.5.2006 
πρακτικό της και εγκρίνουμε τη συμπλήρωση του ισχύ−
οντος Τιμολογίου Αμοιβής Φορτ/των Λιμένα Πρέβεζας 
με την προσθήκη ειδικής κατηγορίας σ’ αυτό με Α/Α 08α 
ως εξής «ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΤΝ, 
όταν διακινούνται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα του 
εργοδότη» με καθορισμό τιμής 1,50 € ανά τόνο.

Το παραπάνω τιμολόγιο προσαυξάνεται με τις υπέρ 
τρίτων νόμιμες εργοδοτικές εισφορές

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F

Αριθμ. Υ10α/Γ.Π.144920 (3)
    Εφημερίες γιατρών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.α) Του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α΄/7.10.1983)
β) Του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α΄/1992)
γ) Του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α΄/21.8.1997)
δ) Του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α΄/22.4.1998)
ε) Του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄/20.10.1998)
στ) Του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄/5.1.1999)
ζ) Το άρθρο 40 του ν. 849/1978
η) Του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/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/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.οικ.81535/2005 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/ 

26.8.2005).
2. Του π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α΄/25.5.1987) άρθρο 1 παρ. β.
3. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 

24ωρη βάση των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

4. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα−
λείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 
150.992.000,00 € για το οικονομικό έτος 2007.

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
τ.Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομι−
κών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5733/ΔΙΟΕ 
179/2006 (Β΄ 204) όμοια απόφαση, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών για το χρονικό 
διάστημα από 1.1.2007 έως 31.12.2007 στις εξής κατηγορί−
ες γιατρών και οδοντιάτρων των Νοσοκομείων, Κέντρων 
Υγείας των Κ.Ψ.Υ. και των Πολυδύναμων Ιατρείων που 
ανήκουν στη Β΄ Ζώνη και Γ΄ Ζώνη. 

− Ειδικευμένων γιατρών Ε.Σ.Υ. 
− Ειδικευομένων (Πολιτικών και Στρατιωτικών) 
− Πανεπιστημιακών
− Γιατρών εκτός κλάδου Ε.Σ.Υ. (γιατροί ασφαλιστικών 

οργανισμών) 
− Μονίμων γιατρών του Δημοσίου 
− Αγροτικών γιατρών 
− Επικουρικών γιατρών 
− ΠΕ Ιατρών του ν. 3106/2003.
Οι εφημερίες των πιο πάνω γιατρών θα πραγματοποι−

ούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμ−
φωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται 
από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και μέσα στα πλαίσια 
των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων:

Β΄ ΖΩΝΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1. ΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 5.690.000,00€
2. ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 1.530.000,00€
3. ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.845.000,00€
4. ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ 950.000,00€
5. ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1.000.000,00€
6. ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1.190.000,00€
7. ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ 1.225.000,00€
8. ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.440.000,00€
9. ΓΝ ΒΟΛΟΥ 4.862.000,00€
10. ΓΝ ΑΡΤΑΣ 1.710.000,00€
11. ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.811.000,00€
12. ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1.375.000,00€
13. ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 2.695.000,00€
14. ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 2.230.000,00€
15. ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 978.000,00€
16. ΓΝ ΘΗΒΩΝ 840.000,00€
17. ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.470.000,00€
18. ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.760.000,00€
19. ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2.471.000,00€
20. ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.810.000,00€
21. ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.257.000,00€
22. ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ 2.175.000,00€
23. ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.250,000,00€
24. ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2.320.000,00€
25. ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3.000.000,00€
26. ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 3.250.000,00€
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
27. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.450.000,00€
28. ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1.490.000,00€
29. ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.050.000,00€
30. ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1.910.000,00€
31. ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3.125.000,00€
32. ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.130.000,00€
33. ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1.340.000,00€
34. ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ 2.610.000,00€
35. ΓΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3.100.000,00€
36. ΝΓ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1,560.000,00€
37. ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 1,750.000,00€
38. ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1,855.000,00€
39. ΓΝ ΡΟΔΟΥ 3.630.000,00€
40. ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 4.860.000,00€
41. ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 1.900.000,00€
42. ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.650.000,00€
43. ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.860.000,00€
44. ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.200.000,00€
45. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 3.769.000,00€
46. ΨΝ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 318.000,00€
47. ΨΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 191.000,00€
48. ΨΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 350.000,00€
49. ΝΟΣ.ΨΥΧ.ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 279.000,00€
50. ΓΝ ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 530.000,00€
51. ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 910.000,00€
52. ΓΝ ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 860.000,00€
53. ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 309.000,00€
54. ΠΑΝΕΠ.ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΛΑΡΙΣΑΣ 5.242.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΖΩΝΗΣ 118.362.000.00€

Καθημερινά, θα εφημερεύουν όλες οι κατηγορίες γι−
ατρών, μέχρι το 1/2 του συνόλου των υπηρετούντων, 
δηλαδή θα βρίσκονται ειδικευμένοι γιατροί σε εφημερία 
ενεργό μικτή ή ετοιμότητας, ανάλογα με τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου και του αριθμού των υπηρετούντων.

Τα ανώτατα όρια εφημεριών της παρούσας (μέχρι του 
1/2 του συνόλου των υπηρετούντων γιατρών) αποτελούν 
την οροφή του συστήματος και σε καμία περίπτωση δεν 
εξαντλούνται υποχρεωτικά.

Στις ανωτέρω χορηγηθείσες πιστώσεις συμπεριλαμ−
βάνονται και ποσά που αφορούν τα Κέντρα Υγείας,τα 
Κ.Ψ.Υ., Περιφερειακά Ιατρεία και Πολυδύναμα Ιατρεία 
για τα οποία οι Διοικήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την εύρυθμη λειτουργία τους.

Γ΄ ΖΩΝΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1. ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.190.000,00€
2. ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3.080.000,00€
3. ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1.220.000,00€
4. ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.398.000,00€
5. ΓΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 175.000,00€
6. ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1.150.000,00€

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
7. ΓΝ ΣΑΜΟΥ 1.550.000,00€
8. ΓΝ ΣΥΡΟΥ 3.280.000,00€
9. ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.390.000,00€
10. ΓΝΧΙΟΥ 1.500.000,00€
11. ΓΝ−ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 800.000,00€
12. ΓΝ−ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 660.000,00€
13. ΓΝ−ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 670.000,00€
14. ΓΝ−ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 480.000,00€
15. ΓΝ−ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 762.000,00€
16. ΓΝ−ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 425.000,00€
17. ΓΝ−ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 294.000,00€
18. ΓΝ−ΚΥ ΚΥΜΗΣ 470.000,00€
19. ΓΝ−ΚΥ ΚΩ 980.000,00€
20. ΚΘ−ΚΥ ΛΕΡΟΥ 935.000,00€
21. ΓΝ−ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ 800.000,00€
22. ΓΝ−ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 942.000,00€
23. ΓΝ−ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1.520.000,00€
24. Γ.Ν. ΚΥ ΝΑΞΟΥ 640.000,00€
25. Ε.Κ.Α.Β. 3.600.000,00€
26. Ι Κ.Υ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 217.000,00€
27. Κ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 208.000,00€
28. Κ.Υ. ΧΑΡΑΚΑ 171.000,00€
29. Κ.Υ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 160.000,00€
30. Κ.Υ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 187.000,00€
31. Κ.Υ. ΜΟΙΡΩΝ 205.000,00€
32. Κ.Υ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 171.000,00€
33. Κ.Υ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 176.000,00€
34. Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 153.000,00€
35. Κ.Υ ΣΠΗΛΙΟΥ 192.000,00€
36. Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 181.000,006
37. Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ 226.000,006
38. Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 222.000,00€
39. ΚΥ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ 250.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΖΩΝΗΣ 32.630.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ + Γ΄ ΖΩΝΗΣ 150.992.000,00€

Στις ανωτέρω χορηγηθείσες πιστώσεις συμπεριλαμ−
βάνονται και ποσά που αφορούν τα Κέντρα Υγείας, τα 
Κ.Ψ.Υ., Περιφερειακά Ιατρεία και Πολυδύναμα Ιατρεία 
για τα οποία οι Διοικήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την εύρυθμη λειτουργία τους.

Καθημερινά θα εφημερεύουν ειδικευμένοι γιατροί σε 
εφημερία ενεργό, μικτή ή ετοιμότητας, ανά ένας του−
λάχιστον σε κάθε τμήμα, ανάλογα με τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου και του αριθμού των υπηρετούντων.

Β. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ.
Καθημερινά θα εφημερεύει σε ενεργό εφημερία ένας 

γενικός γιατρός ή παθολόγος και ένας παιδίατρος εφό−
σον υπηρετεί.

Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί παιδίατρος ή ο αριθ−
μός των υπηρετούντων παιδιάτρων δεν επαρκεί, μπορεί 
να εφημερεύει αντ’ αυτού γενικός γιατρός σύμφωνα με 
τις ανάγκες.

Επιπλέον μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να εφημε−
ρεύει και άλλος ένας γιατρός ή το πολύ δύο συνολικά 
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γιατροί προερχόμενοι από τις κατηγορίες, Γενικής Ια−
τρικής της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 
165/1997 τ.Α΄) αγροτικών γιατρών, επιμελητών άνευ ει−
δικότητας ή ειδικευομένων.

Εφημερίες ενεργείς, μικτή ή ετοιμότητας μπορούν 
να καθορίζονται σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις 
ανάγκες και να περιλαμβάνουν έναν ειδικευμένο γιατρό 
ανά υφιστάμενη ειδικότητα.

Οι αποδοχές των αγροτικών γιατρών, θα υπολογίζο−
νται βάσει των διατάξεων που καθορίζουν το μισθολόγιό 
τους.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ.
Στα περιφερειακά ιατρεία εφημερεύουν ειδικευμέ−

νοι γιατροί του Ε.Σ.Υ. (οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί με 
απόφασή μας, σε συστημένη οργανική θέση του κλάδου 
γιατρών Ε.Σ.Υ.) καθώς και αγροτικοί γιατροί, ανάλο−
γα με τις ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίζονται από 
τα πληθυσμιακά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες κάθε 
περιοχής.

α) Αγροτικοί γιατροί που έχουν τοποθετηθεί ή απο−
σπασθεί με απόφασή μας σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 
και λοιπές Υγειονομικές μονάδες, μπορούν να πραγμα−
τοποιούν ενεργείς εφημερίες κατά μήνα.

β) Μόνιμοι αγροτικοί γιατροί που έχουν τοποθετηθεί 
σε Νοσοκομεία για ειδίκευση, ακολουθούν ως προς το 
πρόγραμμα των εφημεριών, τις ρυθμίσεις που ισχύουν 
για τους ειδικευόμενους γιατρούς.

γ) Ειδικευμένοι αγροτικοί γιατροί που έχουν τοποθε−
τηθεί ή αποσπασθεί με απόφασή μας σε Νοσοκομεία, 
πραγματοποιούν ενεργείς εφημερίες όπως οι επιμελη−
τές Β΄, του τμήματος ή εργαστηρίου που ανήκουν.

δ) Αγροτικοί γιατροί που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά 
Π.Ι. σε φυλακές της χώρας, πραγματοποιούν κατά μήνα 
εφημερίες εντός των καταστημάτων των φυλακών.

ε) Αγροτικοί γιατροί Περιφερειακών Ιατρείων που ανή−
κουν σε μικρά ενιαία «Νοσοκομεία − Κέντρα Υγείας» 
μπορεί να συμμετέχουν στα προγράμματα εφημεριών.

Οι εφημερίες των πιο πάνω γιατρών, μπορεί με από−
φαση του Δ. Συμβουλίου του «Νοσοκομείου − Κ. Υγείας» 
να πραγματοποιούνται και στις έδρες των Περ. Ιατρείων 
μόνον όταν:

− πρόκειται για Π.Ι. νησιού, που δεν συμπίπτει με το 
νησί της έδρας του «Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας» 
ή όταν το Π.Ι. βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 
20 χιλιομέτρων από την έδρα του «Νοσοκομείου − Κέ−
ντρου Υγείας».

− στο Π.Ι. υπηρετεί σε συστημένη οργανική θέση για−
τρός κλάδου Ε.Σ.Υ.

− τα Π.Ι. δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν κατά τα Σάβ−
βατα, Κυριακές και λοιπές αργίες από το Κέντρο Υγείας 
στο οποίο υπάγονται (με σταθερό ή μεταβλητό κέντρο 
εφημερίας) όπως τα κάτωθι:

Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης: Π.Ι. Φερρών
Ν.Γ.Ν. Χαλκιδικής: Κ.Υ. Μουδανιών: Π.Ι. Ν. Καλλικράτειας.
  Κ.Υ. Αγίου Νικολάου: Π.Ι. Συκέας, Π.Ι. Ορ−

μυλίας.
  Κ.Υ. Παλαιοχωρίου: Π.Ι. Ιερισσού, Π.Ι. Γα−

λάτιστας, και Π.Ι. Ριζών, Π.Ι. Καρυών Αγ. 
Όρους.

  Κ.Υ. Κασσανδρίας: Π.Ι. Πευκοχωρίου.

Ν.Γ.Ν. Μυτιλήνης:  Κ.Υ. Καλλονής: Π.Ι. Πέτρας, Π.Ι. Μήθυμνας, 
Π.Ι. Κάπης, Π.Ι. Μανταμάδου, Π.Ι. Συκαμι−
νέας, Π.Ι. Θερμής, Π.Ι. Παμφίλων.

  Κ.Υ. Πλωμαρίου: Π.Ι. Αγιάσου, Π.Ι. Ιππείου, 
Π.Ι. Κάτω Τρίτους, Π.Ι. Σκοπέλου, Π.Ι. Πα−
λαιοκήπου, Π.Ι. Παπάδου.

ΝΓΝ Φλώρινας: Κ.Υ. Αμυνταίου, Π.Ι. Πύλης, Π.Ι. Λεχόβου
ΝΓΝ Αγρινίου: Κ.Υ. Θέρμου, Π.Ι. Γαβαλούς
  Κ.Υ. Αμφιλοχίας Π.Ι. Κατούνας
Γ.Ν.Χαλκίδας: Κ.Υ. Ιστιαίας, Π.Ι. Λιχάδας
ΝΓΝ Μεσολογγίου: Κ.Υ. Αστακού Π.Ι. Μύτικας
Ν. Ηρακλείου: Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας, Π.Ι. Κρουσώνα
  Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου, Π.Ι. Αχάρνων
Ν. Χανίων:  Κ.Υ. Βάμμου, Π.Ι. Χώρας Σφακίων, Ειδικό 

Περιφερειακό Ιατρείο Σούδας
Ν. Ρεθύμνου: Κ.Υ. Σπηλίου, Π.Ι. Επισκοπής
Ν. Σητείας: Π.Ι. Μακρυγιαλού
ΝΓΝ ΚΥ Καλαβρύτων:  Κ.Υ. Κλειτορίας, Π.Ι. Δάφνης, Π.Ι. Ψωφίδος
Γ.Ν. Γρεβενών:  Κ.Υ. Δεσκάτης, Π.Ι. Πολυνερίου, Π.Ι. Κρα−

νιάς, Π.Ι. Σαρακήνας.
Γ.Ν. Καστοριάς:  Κ.Υ. Άργους Ορεστικού, Π.Ι. Μεσοποταμιάς
Γ.Ν. Κοζάνης: Κ.Υ. Σιάτιστας, Π.Ι. Εμπορίου
Γ.Ν. Βέροιας: Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, Π.Ι. Ριζωμάτων
ΝΓΝ Καρδίτσας:  Κ.Υ. Μουζακίου, Π.Ι. Βραγκιανών, Π.Ι. Αρ−

γυρίου, Π.Ι. Καλικώμης, Π.Ι. Ανθηρού, Π.Ι. 
Αργιθέας, Π.Ι. Πεζούλας, Π.Ι. Καρίτσας, Π.Ι. 
Νεράιδας, Π.Ι. Καστανιάς, Π.Ι. Κουμπουρι−
ανών, Π.Ι. Πετρίλου.

  Κ.Υ. Σοφάδων, Π.Ι. Λεονταρίου, Π.Ι. Ρεντί−
νας, Π.Ι. Λουτροπηγής

ΝΓΝ Κεφαλληνίας:  Κ.Υ. Σάμης, Π.Ι. Βασιλικάδων ως σταθερό 
Κέντρο Εφημερίας και Π.Ι. Σκάλας, Π.Ι. 
Τζανάτων και Π.Ι. Χιονάτων ως μεταβλη−
τά Κέντρα Εφημεριών.

Γ.Ν.Καβάλας: Κ.Υ. Πρίνου, Π.Ι. Θεολόγου
Γ.Ν.Τρίπολης: Κ.Υ. Άστρους, Π.Ι. Καστρίου
Γ.Ν.Κ.Υ.Κυπαρισσίας: Π.Ι. Κοπανακίου
Κ.Υ. Καντάνου: Π.Ι. Παλαιοχώρας

− στις έδρες των Π.Ι. πραγματοποιούνται οι εφημερίες 
των αγροτικών γιατρών των Π.Ι. που ανήκουν σε Κ.Υ. 
των Νοσοκομείων μόνο των πιο κάτω μικρών νησιών 
με ιδιάζουσες γεωγραφικές και κοινωνικές συνθήκες 
όπως:
Π.Γ.Ν. Πειραιά 
«Τζάνειο»: Κ.Υ. Αίγινας: Π.Ι. Αγκιστρίου.
Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης:  Κ.Υ. Σουφλίου: Π.Ι. Σαμοθράκης και Π.Ι. 

Καμαριώτισσας.
Ν.Γ.Ν. Βόλου:  Κ.Υ. Σκοπέλου: Π.Ι. Αλοννήσου, Π.Ι. Γλώσ−

σας
Π.Γ.Ν. Αθήνας 
«Γ. Γεννηματάς»: Κ.Υ. Λαυρίου
Ν.Γ.Ν. Κέρκυρας:  Κ.Υ. Αγρού: Π.Ι. Ερεικούσας, Π.Ι. Οθωνών, 

Π.Ι. Μαθρακίου
Ν.Γ.Ν. Ρόδου: Κ.Υ. Καρπάθου: Π.Ι. Κάσου.
  Κ.Υ. Έμπωνα: Π.Ι. Τήλου, Π.Ι. Μεγίστης, Π.Ι. 

Σύμης, Π.Ι. Χάλκης
Ν.Γ.Ν. Σπάρτης: Κ.Υ. Νεάπολης: Π.Ι. Ελαφονήσου
Ν.Γ.Ν. − Κ.Υ. Νάξου:  Π.Ι. Αμοργού, Π.Ι. Αιγιάλης Αμοργού, Π.Ι. 

Καταπόλων Αμοργού, Π.Ι. Αρκεσίνης 
Αμοργού, Π.Ι. Δονούσας, Π.Ι. Κουφονησί−
ων και των εξυπηρετούντων κοινοτήτων 
Σχοινούσας και Ηρακλείας
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Ν.Γ.Ν. Σύρου:  Κ.Υ. Θήρας: Π.Ι. Ίου, Π.Ι. Ανάφης, Π.Ι. Σικίνου, 
Π.Ι. Φολεγάνδρου, Π.Ι. Θηρασιάς.

  Κ.Υ. Πάρου: Π.Ι. Αντιπάρου.
  Κ.Υ. Μήλου: Π.Ι. Σίφνου, Π.Ι. Σέριφου, Π.Ι. 

Κιμώλου, Π.Ι. Κύθνου, Π.Ι. Δρυοπίδας, Π.Ι. 
Κέας.

Ν. Χανίων: Κ.Υ. Καντάνου: Π.Ι. Γαύδου
Ν.Γ.Ν. Λευκάδας:  Κ.Υ. Βασιλικής: Π.Ι. Καστού, Π.Ι. Κατωμε−

ρίου, Π.Ι. Καλάμου
Ν.Γ.Ν. Χαλκιδικής: Κ.Υ. Παλαιοχωρίου: Π.Ι. Αμουλιανής
Ν.Γ.Ν. Χίου: Κ.Υ. Πυργίου: Π.Ι. Ψαρρών, Π.Ι. Οινουσών.

Δ. Στους ειδικευόμενους γιατρούς υπάγονται οι πο−
λίτες και οι στρατιωτικοί ειδικευόμενοι, οι ειδικευμέ−
νοι γιατροί (πλην αλλοδαπών) που τοποθετούνται με 
απόφασή μας σε Νοσοκομεία, ως άμισθοι υπεράριθμοι, 
προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα, είτε κατ’ 
εφαρμογήν του άρθρου 54 παρ. 8β του ν. 1759/1988 και 
του άρθρου 1 παρ.3 του ν. 1579/1985, καθώς επίσης και 
ειδικευμένοι γιατροί που τοποθετούνται με απόφασή 
μας σε Νοσοκομεία προκειμένου να αποκτήσουν το 
πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Εντατικολογία και Νε−
ογνολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του 
ν. 2071/1992 ή και δεύτερη ειδικότητα με τις διατάξεις 
του άρθρου 82 του ν. 2071/1992.

α) Όσον αφορά τους ειδικευόμενους, εφόσον υπάρ−
χουν, εφημερεύουν σε ενεργό εφημερία σύμφωνα με 
τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

β) Από τους αγροτικούς γιατρούς (μόνιμους και μη), 
θα εφημερεύουν δύο έως τρεις, εφόσον κρίνεται απα−
ραίτητο και ο αριθμός τους το επιτρέπει.

Οι αποδοχές των αγροτικών γιατρών, θα υπολογίζο−
νται βάσει των διατάξεων που καθορίζουν το μισθολόγιό 
τους.

γ) Ειδικευόμενοι Γεν. Ιατρικής εφημερεύουν ισότιμα 
με τους άλλους ειδικευόμενους στα τμήματα που κάθε 
φορά εκπαιδεύονται.

Για όλες τις κατηγορίες γιατρών, η ενεργός εφημερία 
γίνεται σε 16/ωρη συνεχή υπηρεσία κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και 24/ωρη κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές, αρ−
γίες και εξαιρέσιμες ημέρες.

Αποσπασμένοι και σε μετεκπαίδευση ευρισκόμενοι (ειδι−
κευμένοι και ειδικευόμενοι) είναι δυνατόν να πραγματοποι−
ούν εφημερίες ανάλογα με το βαθμό τους, το Νοσοκομείο 
και τμήμα στο οποίο έχουν αποσπασθεί, μετεκπαιδεύονται 
ή (προκειμένου περί ειδικευομένων) ατύπως έχουν μετακι−
νηθεί, στο πρόγραμμα του οποίου προστίθενται.

δ) Συνοδοί περιστατικών.
Γιατροί συνοδοί περιστατικών βρίσκονται σε ενεργό 

εφημερία και επιλέγονται από το ισχύον μηνιαίο πρό−
γραμμα.

Ε.α) Αποκλειστικός παράγοντας του πλαισίου μέσα στο 
οποίο κινούνται οι Διοικήσεις των Ιδρυμάτων, που έχουν 
την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της έγκρισης, 
αφού λάβουν υπόψη τους τις εισηγήσεις των Δ/ντων, της 
Επιστ. Επιτροπής και ιδιαίτερα του Δ/ντή της Ιατρικής 
Υπηρεσίας, είναι οι ανάγκες του Νοσοκομείου και οι εγκε−
κριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τους.

β) Η ενεργός εφημερία αποζημιώνεται μόνο για τους 
γιατρούς που παραμένουν στη θέση τους όλες τις προ−
βλεπόμενες ώρες.

γ) Ο μηνιαίος προγραμματισμός των εφημεριών, 
ενεργών, μικτών και ετοιμότητας, εγκρίνεται από τη 
Διοίκηση του Ιδρύματος και κοινοποιείται στους ενδι−
αφερόμενους.

ΣΤ. Εφημερίες ετοιμότητας.
Οι υποχρεώσεις των γιατρών που εκτελούν εφημερίες 

ετοιμότητας, καθορίζονται ως εξής:
α) Οι γιατροί κατά τη διάρκεια της εφημερίας ετοι−

μότητας βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και εί−
ναι στη διάθεση του Νοσοκομείου και όταν κληθούν 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς πρόσθετη αμοι−
βή πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 45 του 
ν. 3205/2003.

β) Οι ευρισκόμενοι σε εφημερία ετοιμότητας γιατροί, 
οφείλουν να διαμένουν στην πόλη που εδρεύει η μονάδα 
τους ή σε απόσταση τόση από αυτήν, ώστε καλούμενοι 
να προσέρχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

γ) Υποχρεούνται να είναι προετοιμασμένοι για την 
αντιμετώπιση κάθε περιστατικού της ειδικότητός 
τους.

δ) Η πρόσκληση μπορεί να γίνει από τον ενεργά εφη−
μερεύοντα γιατρό του τμήματος, άλλον εφημερεύοντα 
γιατρό ή τα όργανα του Νοσοκομείου.

Ζ. Μικτή Εφημερία
Κατά τη μικτή εφημερία οι γιατροί και οδοντίατροι 

των Νοσοκομείων, και των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ, 
όπως αναφέρονται στο ν. 3205/2003, εκτελούν ενεργό 
εξάωρη εφημερία μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου 
που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι την 
συμπλήρωση του 16/ωρου. 

Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά 
σε 70/100 της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής της 16/
ωρης ενεργού εφημερίας.

Το σύνολο της δαπάνης που προκαλείται από την από−
φαση αυτή, ανέρχεται στο ποσό των 150.992.000,00 € 
κατά το οικονομικό έτος 2007 και θα αντιμετωπισθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0562 
του Φ.210 «Δαπάνες Υγείας».

Με ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκομείου σε κάθε 
περίπτωση τα προγράμματα εφημεριών και η απαι−
τούμενη δαπάνη για την καταβολή των αποζημιώσεων 
περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των 
διατεθειμένων πιστώσεων με την παρούσα απόφαση και 
δεν δύναται να αυξηθεί με χορήγηση συμπληρωματικών 
πιστώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 736 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις 
νυκτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και Εξαι−
ρέσιμων και καθιέρωση αυτής με αμοιβή κατά το Α΄ 
εξάμηνο 2007 για το προσωπικό της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πέλλας. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδαφ.2 του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999’ 
Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση 
μονιμοποίησης συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις».

4. Το αρθρ.16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Δ.Δ.Δ. 
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις».

5. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 35.000 ΕΥΡΩ περίπου και 
θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που έχουν προβλε−
φθεί στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Πέλλας και στους 
ΚΑΕ 0511 και 0512 του οικ. έτους 2007, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργα−
σία των υπαλλήλων της Ν.Α. Πέλλας και καθιερώνουμε 
αυτήν με αμοιβή για την αντιμετώπιση εκτάκτων επο−
χιακών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών όπως 
πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές κ.λπ. επίσης για 
τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης του 
οδηγού Νομάρχη, τη γραμματειακή υποστήριξη των 
γραφείων Νομάρχη, της γραμματείας του Νομαρχια−
κού Συμβουλίου, για την οργάνωση και τέλεση εθνι−

κών εορτών και εκδηλώσεων, φιλοξενίας ντόπιων και 
ξένων αποστολών, την εγκατάσταση και αξιοποίηση 
μηχανογραφικών προγραμμάτων, την αντιμετώπιση των 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών διαφόρων Δ/νσεων 
της Ν.Α. Πέλλας όπως κατάρτιση προϋπολογισμού − 
απολογισμού − ισολογισμού, ελεγχο−πληρωμή διαφόρων 
δαπανών, παρακολούθηση, έλεγχο διαφόρων προγραμ−
μάτων και έργων κ.λπ.

2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή 
εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες Κυριακές εξαιρέ−
σιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και εξαιρετικών περιπτώσεων για 
το έτος 2007 ώρες 4.529 για 30 υπαλλήλους της Ν.Α. 
Πέλλας κατά το Α΄ εξάμηνο ως εξής:

Α. Εργάσιμες ημέρες
α) Απογευματινές 3.900 ώρες
β) Νυκτερινές 248 ώρες
Β. Κυριακές και Εξαιρέσιμες
α) Απογευματινές 285 ώρες
β) Νυκτερινές 96 ώρες
Η συγκρότηση των υπερωριακών συνεργείων απασχό−

λησης θα γίνει με νεώτερη απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Έδεσσα, 9 Ιανουαρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  
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