ΦΕΚ 1417/Β/12-10-2005
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Υ3α/ΓΠ 5825/01/ΦΕΚ1692 Β'/18.12.2001 κοινής υπουργικής
απόφασης " Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ) στην περιοχή του Δήμου Καλυβίων - Θορικού ν.
Ανατολικής Αττικής.
Υπαγωγή του ΚΥ αστικής περιοχής του 1ου Διαμερίσματος Θεσ/νίκης στην αρμοδιότητα
της Α' Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας.
Μετατροπή θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. ......................
Ακολουθητέα διαδικασία για τη διάθεση πωλητέων επί παρακαταθήκη ειδών σε Μουσεία,
Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους. ...........................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση αυτής με αμοιβή κατά τις
απογευματινές ώρες, για τον Οδηγό του Νομάρχη της Ν.Α. Λασιθίου για το Β εξάμηνο 2005.
Κύρωση Εκουσίου Αναδασμού Αγρ/τος Παρορίου Ν. Φλώρινας έτους 2003. .......

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Υ3α/Γ.Π. οικ. 98511
Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Υ3α/ΓΠ 5825/01/ΦΕΚ 1692Β'/18.12.2001 κοινής υπουργικής
απόφασης " Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ) στην περιοχή του Δήμου Καλυβίων - Θορικού Ν.
Ανατολικής Αττικής .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 81/τ. Α'/4.4.2005).
2. Τις διατάξεις του ν. 3235/2004 "Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας" (ΦΕΚ 53/τ.
Α'/18.2.2004).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 "Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγεί ας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197 Α'/6.8.2003).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ν. 2194/1994 "Αποκατάσταση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 34/τ. Α'/1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15, 17 και 19 του ν.1397/1983 "Εθνικό σύστημα υγείας"
(ΦΕΚ 143/τ. Α'/83).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.
Α'/2005).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκύψει: α) δαπάνη ύψους
ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.625.000) ευρώ, περί- που, ετησίως,
για την μισθοδοσία του προσωπικού, που θα καλυφθεί από πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου μας, με την προκήρυξη των θέσεων και β) δαπάνη ύψους
εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ευρώ, περί- που, ετησίως, για την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων του ΚΥ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου
νοσοκομείου.
8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95/2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας"
(ΦΕΚ 76/τ. Α'/10.3.2000).
9. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 (ΦΕΚ 527/τ. Β'/24.3.2004) Απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
10. Την υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/2004 (ΦΕΚ 519/τ. Β'/17.3.2004) Απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Την αριθμ. Υ3α/ΓΠ 5825/01/ΦΕΚ 1692 Β'/18.12.2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση "
Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ) στην περιοχή του Δήμου Καλυβίων - Θορικού ν. Ανατολικής
Αττικής", αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την αριθμ. Υ3α/ΓΠ 5825/01/ΦΕΚ 1692/Β'/18.12.2001 Κοινή Υπουργική
Απόφαση "Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ) στην περιοχή του Δήμου Καλυβίων - Θορικού Ν.
Ανατολικής Αττικής", ως εξής:
Άρθρο 1
Περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας (ΚΥ)
Ως περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) ορίζεται η περιοχή του Δήμου Καλυβίων
Θορικού, και των κοινοτήτων Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας, νομαρχίας
Ανατολικής Αττικής.
Άρθρο 2
Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.)
Το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Αναβύσσου που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας έδρας
του και την περιοχή της κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας και έχει συσταθεί και υπαχθεί στην
περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Λαυρίου, με την αριθμ. Α3α/οικ. 1275/90 κοινή
υπουργική απόφαση, υπάγεται εφεξής στην περιοχή ευθύνης του ΚΥ Καλυβίων, του οποίου
αποτελεί πλέον αποκεντρωμένη μονάδα.

Άρθρο 3
Διοίκηση του Κέντρου Υγείας
Όργανα διοίκησης του Κέντρου Υγείας είναι: Α) Ο Συντονιστής του Κέντρου Υγείας και
Β) Το Συμβούλιο Υπευθύνων
Στο Κέντρο Υγείας συνιστάται μία οργανική θέση Συντονιστή με βαθμό 2ο της κατηγορίας
Ειδικών Θέσεων, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία,
που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Συντονιστής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας
εκ- παίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιμωμένου μεταπτυχιακού τίτλου
συναφούς με τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
Το συμβούλιο Υπευθύνων αποτελείται από το Συντονιστή του Κέντρου Υγείας, τους
Προϊσταμένους του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Τμήματος, του Τμήματος Διοικητικής
Υποστήριξης καθώς και τους Προϊσταμένους των Γραφείων Κοινωνικής Φροντίδας και
Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας.
Άρθρο 4
Σύσταση θέσεων Προσωπικού.
Για την στελέχωση του Κέντρου Υγείας, συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις πάσης φύσεως
προσωπικού κατά κλάδο, βαθμό, κατηγορία, ειδικότητα και αριθμό, οι οποίες
προστίθενται στις θέσεις που προβλέπονται στον οργανισμό του Περιφερειακού Γενικού
Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "ΣΩΤΗΡΙΑ", ως εξής:
1. ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥΚΑ
ΒΑΘΜΟΣ Δ/ντής ΕΑ'

ΕΒ' Σύνολο

Νοσοκομείο στο οποίο υπάγεται το ΚΥ (στα αντίστοιχα τμήματα της ειδικότητάς τους) ή και
σε άλλα ΚΥ που υπάγονται στο ίδιο Νοσοκομείο, στα πλαίσια προγράμματος που
καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2, του άρθρου 19 του ν. 1397/1983.
2. ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής Δύο (2) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών - τριών υγείας
Τέσσερις (4) θέσεις Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής Δύο (2) θέσεις

Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής εργασίας
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Διαιτολογίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Δύο (2) θέσεις Κλάδος ΤΕ Τεχνικού Μία (1) θέση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Πέντε (5) θέσεις Κλάδος ΔΕ Τεχνικού Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών - Εμφανιστών)
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Ασθενών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Οι γιατροί που θα καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, πλην αυτών της Γενικής Ιατρικής ή
Παθολογίας, δύνανται να προσφέρουν εναλλακτικά τις υπηρεσίες τους και στο

Άρθρο 5
Διάρθρωση Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υγείας αποτελεί Διεύθυνση και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα και
Γραφεία:
1. ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Του Ιατρικού Τμήματος προίσταται γιατρός του κλάδου ΕΣΥ-ΚΑ, με βαθμό Διευθυντή και
ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, που υπηρετεί σ' αυτό και ορίζεται με απόφαση
του ΔΣ του ΓΝΝΘΑ " Η ΣΩΤΗΡΙΑ", μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Αναπληρωτής του Διευθυντή. Εάν δεν
υπηρετεί γιατρός με βαθμό Διευθυντή, το ΔΣ του Νοσοκομείου μπορεί να αναθέσει τη
Διεύθυνση σ' έναν από τους Αναπληρωτές Διευθυντές ή Επιμελητές Α' του ΚΥ. Η θητεία του
Δ/ντή είναι τριετής.
Το Ιατρικό Τμήμα απαρτίζεται από τα εξής Ιατρεία και
Εργαστήρια:
- Γενικής Ιατρικής
- Παθολογικό
- Καρδιολογικό
- Χειρουργικό
- Μαιευτικό - Γυναικολογικό
- Ωτορινολαρυγγολογικό
- Οφθαλμολογικό
- Ορθοπεδικό
- Ψυχιατρικό
- Παιδιατρικό
- Οδοντιατρικό
- Μικροβιολογικό
- Ακτινοδιαγνωστικό

Τα Ιατρεία και τα Εργαστήρια στελεχώνονται από γιατρούς του κλάδου ΕΣΥΚΑ καθώς και
από το προσωπικό των κλάδων:
- Νοσηλευτικής ΠΕ & ΤΕ
- Επισκεπτών - τριών υγείας ΤΕ
- Μαιευτικής ΤΕ
- Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
- Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ΤΕ
- Φυσικοθεραπείας ΤΕ
- Αδελφών Νοσοκόμων ΔΕ
- Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών - Εμφανιστών) ΔΕ
- Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Παρασκευαστών) ΔΕ
- Μεταφορέων Ασθενών ΥΕ
2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Του Νοσηλευτικού Τμήματος προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής, ο
οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
Το Νοσηλευτικό Τμήμα στελεχώνεται από προσωπικό των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής
και ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Επισκεπτών - τριών υγείας και ΥΕ
Μεταφορέων ασθενών.
3. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης προίσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του
κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού ή της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης στελεχώνεται από προσωπικό των κλάδων:
- Διοικητικού - Λογιστικού ΠΕ και ΤΕ
- Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ
- Τεχνικού ΤΕ και ΔΕ
- Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ
- Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΔΕ
- Τραπεζοκόμων ΥΕ

- Επιμελητών ΥΕ
- Καθαριότητας ΥΕ
4. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Του Γραφείου Κοινωνικής Φροντίδας προίσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου
Κοινωνικής Εργασίας, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Το Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας στελεχώνεται από προσωπικό του κλάδου Κοινωνικής
Εργασίας και προσωπικό άλλων συναφών ειδικοτήτων.
5. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Του Γραφείου Λοιπών Επαγγελμάτων Υγείας προίσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του
κλάδου Ιατρικών Εργαστηρίων ή του κλάδου Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ή του κλάδου
Φυσιοθεραπευτών, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Το Γραφείο Λοιπών Επαγγελμάτων Υγείας στελεχώνεται από προσωπικό των κλάδων:
- Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
- Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ΤΕ
- Φυσιοθεραπείας ΤΕ
- Διαιτολογίας ΤΕ
- Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών - Εμφανιστών) ΔΕ
- Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Παρασκευαστών) ΔΕ

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες των Τμημάτων και Γραφείων
Αρμοδιότητες του Ιατρικού Τμήματος είναι:
Η ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 του
ν. 1397/1983 και 16 του ν. 2071/1992, η προαγωγή υγείας με την εφαρμογή προγραμμάτων
έρευνας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του πληθυσμού, η παροχή υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής, και ο
έλεγχος και η αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Αρμοδιότητες του Νοσηλευτικού Τμήματος είναι:
Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) σύμφωνα με τις
αρχές της Νοσηλευτικής και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ. κατ' οίκον
νοσηλεία), η προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της εκπαίδευσης και της έρευνας στον

τομέα αυτό, καθώς και ο προγραμματισμός και έλεγχος και η αξιολόγηση των παρεχομένων
υπηρεσιών.
Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης είναι:
α) Η φροντίδα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής στήριξης
του ΚΥ, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του, την τήρηση αρχείων και βιβλίων
κίνησης των Ιατρείων του ΚΥ, την τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου, την διακίνηση της
αλληλογραφίας, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών στους αρρώστους, όταν τα
ζητούν, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.
β) Η φροντίδα για την διακομιδή των αρρώστων με ασθενοφόρο αυτοκίνητο ή με
οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς σε έκτακτες περιπτώσεις, στο ΚΥ ή στο νοσοκομείο και
γ) Η φροντίδα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την καθαριότητα των χώρων του ΚΥ, την
εποπτεία των γενικών εργασιών, τη φύλαξη και τη διανομή και επιδιόρθωση των εφοδίων
και υλικών που χρειάζονται για τη λειτουργία του.
Αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικής Φροντίδας είναι:
α) Η ευθύνη για την οργάνωση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στον πληθυσμό,
καθώς και η εφαρμογή και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων, στα πλαίσια του
σκοπού του ΚΥ
β) Η συνεργασία με τους γιατρούς στην εφαρμογή προ- γραμμάτων ενημέρωσης και
διαφώτισης του πληθυσμού σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, διαιτητικής
αγωγής, σχολικής υγιεινής, καθώς και η συνεπικουρία στο έργο παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Αρμοδιότητες του Γραφείου Λοιπών Επαγγελμάτων Υγείας είναι:
Η ευθύνη για την οργάνωση των εργαστηρίων και η εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων και
φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τους ιατρούς των αντίστοιχων
ειδικοτήτων.

Άρθρο 6
Κανονισμός Λειτουργίας
Το ωράριο λειτουργίας του ΚΥ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 1397/1983.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α'/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί
επιπλέον δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας" (ΦΕΚ
76/τ. Α'/2000).
4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ /Φ.1 12 /6139/04 /ΦΕΚ 527 Β'/ 24.3.2004 απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών.
5. Την αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ. 12406/03 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Σύσταση Κέντρου Υγείας
(ΚΥ) στην αστική περιοχή του Ιου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ευθύνης του Α'
ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας" (ΦΕΚ 151/Β'/03).
7. Το αριθμ. 1894/28.6.2005 έγγραφο της Α' Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Το Κέντρο Υγείας που έχει συσταθεί με την Υ3α/ΓΠ οικ.12406/03 Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 151 Β'/2003) στην αστική περιοχή του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης
υπάγεται στην αρμοδιότητα της Α' ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας και εξακολουθεί να
αποτελεί οργανική αποκεντρωμένη μονάδα του Γ.Ν. "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥ- ΛΟΣ" Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Οι επί μέρους λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες του προσωπικού του ΚΥ ασκούνται
σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΚΥ
κατά κατηγορία και μέχρι να εκδοθεί αυτός, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τις αποφάσεις της ΔΥΠΕ και του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Αριθμ. Υ3α/ΓΠ 80429
Υπαγωγή του ΚΥ αστικής περιοχής του 1ου Διαμερίσματος Θεσ/νίκης στην αρμοδιότητα
της Α' Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3329/
2005 "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 81/τ.
Α'/4.4.2005).

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Αριθμ. Υ4α/οικ.98468/05
Μετατροπή θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ/τος 87/1986 "Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων" (ΦΕΚ 32 Α).
β) Των άρθρων 6 και 11 του ν. 2889/2001 "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 37 Α).
γ) Του άρθρου 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα",
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

δ) Του άρθρου 13 παρ. 2 περ. α' (5) του π.δ. 95/2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας" (Α'76), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.299/2000 (240 Α).
ε) Του ν. 3329/2005 "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις" (ΦΕΚ 81 Α).
στ) Του άρθρου 25(παρ. 1) του ν. 1397 (ΦΕΚ 143 Α). η) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997
(ΦΕΚ 165 Α).
2. Το π.δ. 103/2004 "Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων" (ΦΕΚ70 Α).
3. Την υπ' αριθμ. Υ1/10.3.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού "Μεταβολή των τίτλων
Υπουργείων και καθορισμός της τάξης των Υπουργείων" (Β' 513).
4. Την υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/(ΦΕΚ 519/3/17.3.2004) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Την αριθμ. Υ4α/οικ 4472/2003 Απόφαση "Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας και
στελέχωσης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των Νοσοκομείων του ΕΣΥ (ΦΕΚ
32 Β).
6. Η υπ' αριθμ. 6/9/2005 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΥΠΕ ΑΝΑ- ΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.
7. Η υπ' αριθμ. 7/28.2.2005 Απόφασης Δ.Σ. του Γ.Ν. ΚΑ- ΒΑΛΑΣ.
8. Την ανάγκη άμεσης λειτουργίας του ΤΕΠ και της ΜΤΝ.
9. Το υπ' αριθμ. Υ4α/39984/05 έγγραφο του Υπουργεί- ου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης προς το Διοικητή του Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, αποφασίζουμε:
Οι παρακάτω κενές θέσεις κλάδου γιατρών ΠΣΥ που έχουν συσταθεί στο Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
καταργούνται με την παρούσα Απόφαση, συνιστώνται Δε αντίστοιχα και προστίθενται στον
οργανισμό του ιδίου νοσοκομείου θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εξής:
Α. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡ- ΓΟΥΝΤΑΙ:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα, βαθμού Διευθυντή (Απ. Σύστασης
Α3β\7070\84 ΦΕΚ382\Β\84).
- Δύο (2) θέσεις ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Από κατάστασης, βαθμίδων Διευθυντή
και Επιμελητή Β' αντίστοιχα (Απ. Σύστασης Α3β/7070\84 ΦΕΚ 382\Β\84).
- Μία (1) θέση ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β' (Απ. Σύστασης Α3β/7070\84
ΦΕΚ 382\Β\84).
- Μία (1) θέση ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας βαθμού Επιμελητή Α (Απ.
Σύστασης Α3α/6830\86 ΦΕΚ 306\Β για τη κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας του
Νοσοκομείου)

-Μία (1) θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας βαθμού Επιμελητή Β (Απ. Σύστασης
Α3α/6830\86 ΦΕΚ 306 \Β για τη κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας του Νοσοκομείου) Β.
ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας
ή Πνευμονολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη ΜΕΘ, βαθμού Διευθυντή.
- Δύο (2) θέσεις ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή
Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ, βαθμίδων μία (1) Επιμελητή Α και μία (1)
Επιμελητή Β .
- Μία (1) θέση ειδικότητας Νεφρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β'.
-Μία (1) θέση ειδικότητας Νευροχειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β'.
-Μία (1) θέση ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Α'.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ35/73708/1999
Ακολουθητέα διαδικασία για τη διάθεση πωλητέων επί παρακαταθήκη ειδών σε
Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α').
2. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Β/28.6.2002) "Περί προστασίας των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".
3. Το π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) "Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ".
4. Τις διατάξεις του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/15.10.1977) "Περί Οργανισμού του ΤΑΠΑ".
5. Την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 (ΦΕΚ 987/Β/28.11.1991 και
ΦΕΚ17/Β/16.1.1992) "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος
υπογραφής.", όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/6630/4.2.1994 (ΦΕΚ
104/Β/16.2.1994).
6. Την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.1.2004 (ΦΕΚ 180/Β/30.1.2004) "Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές
Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και Γενικής Διευθύνσεως Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του
Υπουργείου Πολιτισμού".
7. Την αρ. 33/23.3.2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 527/Β/24.3.2004) "Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γεώργιο
Ορφανό και Πέτρο Τατούλη", όπως διορθώθηκε σε αρ.133/24.3.2004 (ΦΕΚ
558/Β/2.4.2004)
8. Το υπ' αρ. ΔΙΟΙΚ./Β/9855/13.10.2003 έγγραφο του ΤΑΠΑ "Ενημέρωση για την
μηχανογράφηση των πωλητέων ειδών".
9. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ35/7607/127/3.2.2005 εγκύκλιο της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Καθορίζεται η διαδικασία εγκρίσεως διάθεσης πωλητέων επί παρακαταθήκη ειδών σε
Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, ως εξής:
Α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΒΙΒΛΙΩΝ
Ι) Ο ενδιαφερόμενος εκδότης υποβάλλει στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων/ Μουσείο
αίτημα, συνοδευόμενο από 3 αντίτυπα του αιτουμένου προς διάθεση οδηγού - βιβλίου, το
οποίο θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τις αρχαιότητες της περιοχής της συγκεκριμένης
Εφορείας/ Μουσείου, την ονομαστική τιμή διάθεσής του και Υπεύθυνη Δήλωση στην
οποία θα δηλώνεται ο αριθμός των φωτογραφιών που εμπεριέχονται σε αυτό. Θα
καταθέτει επίσης α) αποδεικτικό καταβολής των τελών φωτογράφησης ή δανεισμού
διαφανειών και β) τον αριθμό των συνολικών εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου που
εμπεριέχονται.

Η Εφορεία εισηγείται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, το οποίο γνωμοδοτεί
θετικά ή αρνητικά και αποστέλλει πλήρη φάκελο με την γνωμοδότηση στην Κεντρική
Υπηρεσία Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκ- παιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία
εκδίδει την Απόφαση. Ο αριθμός των φωτογραφιών θα εμπεριέχονται τόσο στην εισήγηση
της Εφορείας/Μουσείου, όσο και στην γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων,
προ- κειμένου μετά την έκδοση της Αποφάσεως, το ΤΑΠΑ να καθορίζει το συνολικό τέλος
δημοσίευσης. Η Απόφαση δεν θα εκδίδεται με όρους όπως ".μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων." και ".σε επόμενη επανέκδοση του οδηγού - βιβλίου θα γίνουν οι
προτεινόμενες διορθώσεις..". Στις περιπτώσεις περιορισμένων τυπογραφικών λαθών και
όχι ιστορικών ή αρχαιολογικών ανακριβειών, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διορθώσει
αυτά εν είδη παροράματος, στο τέλος του βιβλίου και στην πρώτη επανέγκρισή του, θα
πρέπει να ενσωματωθούν στο κείμενο.
Τόσο η εισήγηση της Εφορείας/Μουσείο όσο και η γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου
Μνημείων θα πρέπει να είναι σαφής και τεκμηριωμένη. Σε περίπτωση αρνητικής
εισηγήσεως, αυτή θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται και να συνοδεύεται από ενδεικτικό
κατάλογο λαθών (κειμένων - εικονογράφησης).
Η επανέγκριση γίνεται μετά από νέα αίτηση του εκδότη, συνοδευόμενη από φωτοτυπία
του παραστατικού κατάθεσης των τελών δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού
περιεχομένου, τα οποία έχουν καταβληθεί κατά την αρχική έγκριση του οδηγού-βιβλίου και
υποβολή ενός (1) αντιτύπου στην αρμόδια Εφορεία/Μουσείο, η οποία εφ' όσον δεν έχει
αντίρρηση για την ανανέωση της εγκρίσεως, εισηγείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης
Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία εκδίδει την Απόφαση
επανέγκρισης, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως και του ΤΑΠΑ κατά πόσο το συγκεκριμένο
βιβλίο διακινήθηκε κατά την προηγούμενη 3ετία. Το ποσοστό διακίνησης θα πρέπει να
είναι σε άμεση συνάρτηση με την επισκεψιμότητα του Αρχαιολογικού Χώρου, Μνημείου ή
Μουσείου όπου διατίθεται. Σε περίπτωση που η Εφορεία/Μουσείο έχει αντιρρήσεις για
την επανέγκριση, εάν έχουν προκύψει νεότερα αρχαιολογικά δεδομένα ή έχει γίνει
επανέκθεση Μουσείου αντίστοιχα, ή έχουν γίνει από τον εκδότη προσθήκες φωτογραφιών
ή κειμένου, εισάγει το θέμα στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και ακολουθείται η
διαδικασία της αρχικής εγκρίσεως, κατόπιν γνωμοδοτήσεως Συμβουλίου. Στην περίπτωση
αυτή καταβάλλονται τέλη δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου για τις νέες
φωτογραφήσεις που πι- θανόν να εμπεριέχονται σε αυτό και για τις οποίες θα πρέπει να
κατατεθεί αποδεικτικό καταβολής των τελών φωτογραφήσεως ή δανεισμού διαφανειών.
Η αρχική εγκριτική Απόφαση θα ισχύει για 3 χρόνια με δυνατότητα επανέγκρισης έως 3
φορές. Στη συνέχεια θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία της αρχικής εγκρίσεως.
Για την έγκριση των ξενόγλωσσων οδηγών - βιβλίων, ακολουθείται η ως άνω διαδικασία,
τόσο για την αρχική έγκριση όσο και για την επανέγκριση και εφ' όσον έχουν πρώτα
εγκριθεί στην ελληνική γλώσσα. Ο ενδιαφερόμενος εκδότης μαζί με το αίτημά του
υποχρεούται να υποβάλλει και βεβαίωση της αντίστοιχης Ξένης Αρχαιολογικής Σχολής που
εδρεύει στην Ελλάδα, ή Πρεσβείας ή του Μεταφραστικού Τμήματος του Υπουργείου
Εξωτερικών, ότι η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί ακριβή μετάφραση του ελληνικού
πρωτοτύπου.

ΙΙ) Όταν το περιεχόμενο ενός οδηγού - βιβλίου αναφέρεται σε αρχαιότητες οι οποίες
ανήκουν στην αρμοδιότητα Εφορειών/Μουσείων δύο ή περισσοτέρων περιφερειών, ή είναι
γενικότερου αρχαιολογικού ή αρχαιογνωστκού περιεχομένου, ο ενδιαφερόμενος εκδότης
υποβάλλει αίτημα, συνοδευόμενο κατ' αρχάς από ένα (1) αντίτυπο του προς έγκριση
οδηγού - βιβλίου και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός των
φωτογραφιών ανά Εφορεία/Μουσείο που εμπεριέχονται σε αυτό, στην Κεντρική Υπηρεσία
(Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), για την ενιαία
αντιμετώπιση του αιτήματος σύμφωνα με τα ισχύοντα και τον Ν.
3028/02, άρθρο 50, και την κατά την κρίση της εισαγωγή ή μη του θέματος στο Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως των αρμοδίων
Εφορειών/Μουσείων, στις οποίες θα αποστέλλεται από τους ενδιαφερόμενους από ένα (1)
αντίτυπο.
Οι Εφορείες/Μουσεία, προκειμένου η υπόθεση να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο, εισηγούνται σχετικά αναφέροντας τον αριθμό των φωτογραφιών αρμοδιότητος
τους που εμπεριέχονται στην έκδοση.
Ως προς την επανέγκριση, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την αρχική έγκριση στην
παράγραφο I .
Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΛΥΠΤΥΧΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ- ΩΝ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, SEΤ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ,
ΧΑΡΤΩΝ, CD, CD- RΟM, DVD κ.λ.π.
Ο ενδιαφερόμενος εκδότης υποβάλλει στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων/ Μουσείο
αίτημα, συνοδευόμενο από 3 δείγματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τις
αρχαιότητες της περιοχής της συγκεκριμένης Εφορείας/Μουσείου και να είναι αριθμημένα.
Επίσης υποχρεούται να αναφέρει στο αίτημά του και την ονομαστική τιμή διάθεσης
εκάστου.
Όσον αφορά στα πολύπτυχα, λευκώματα, set δελταρίων, χαρτών κ.λ.π., στο αίτημα θα
αναγράφεται η αρίθμηση του αιτούμενου είδους, η αρίθμηση των συμπεριλαμβανομένων
σε αυτό δελταρίων και οι διαστάσεις τους. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει
νέο αίτημα προς την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων/ Μουσείο για έγκριση διάθεσης του
ιδίου είδους, σε άλλες διαστάσεις, με διαφορετική αρίθμηση, συνοδευόμενο από
φωτοτυπία του παραστατικού κατάθεσης των τελών δημοσίευσης φωτογραφιών
αρχαιολογικού περιεχομένου, τα οποία έχουν καταβληθεί σε μία από τις αιτούμενες
διαστάσεις, εφόσον πρόκειται για τις ίδιες φωτογραφίες. Επίσης υποχρεούται να καταθέσει
α) αποδεικτικό καταβολής των τελών φωτογράφησης ή δανεισμού διαφανειών και β) τον
αριθμό των συνολικών εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου.
Στη συνέχεια η Εφορεία/Μουσείο , εισηγείται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, το
οποίο γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά και αποστέλλει πλήρη φάκελο στην Κεντρική
Υπηρεσία (Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), η οποία
εκδίδει την σχετική Απόφαση. Ο αριθμός των φωτογραφιών θα εμπεριέχονται τόσο στην
εισήγηση της Εφορείας/Μουσείου, όσο και στην γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου

Μνημείων, προκειμένου μετά την έκδοση της Αποφάσεως, το ΤΑΠΑ να καθορίζει το
συνολικό τέλος δημοσίευσης.
Η Απόφαση δεν θα εκδίδεται με τον όρο ".μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.". Στις
περιπτώσεις περιορισμένων τυπογραφικών λαθών (λεζάντα - υπομνηματισμός), ο
ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διορθώσει αυτά και στην αίτηση για πρώτη επανέγκρισή
τους, θα πρέπει να έχουν ανατυπωθεί.
Η επανέγκριση γίνεται μετά από νέα αίτηση του εκδότη, συνοδευόμενη από φωτοτυπία του
παραστατικού κατάθεσης των τελών δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού
περιεχομένου, τα οποία έχουν καταβληθεί κατά την αρχική έγκριση του αιτούμενου είδους
και υποβολή μίας (1) σειράς του στην αρμόδια Εφορεία/Μουσείο, η οποία εφ' όσον δεν
έχει αντίρρηση για την ανανέωση της εγκρίσεως, εισηγείται στην Διεύθυνση Μουσείων,
Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία εκδίδει την Απόφαση επανέγκρισης
σύμφωνα με τα ισχύοντα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως και του ΤΑΠΑ κατά πόσο το
συγκεκριμένο είδος διακινήθηκε κατά την προηγούμενη 3ετία. Το ποσοστό διακίνησης θα
πρέπει να είναι σε άμεση συνάρτηση με την επισκεψιμότητα του Αρχαιολογικού Χώρου,
Μνημείου ή Μουσείου όπου διατίθεται. Σε περίπτωση που η Εφορεία/Μουσείο έχει
αντιρρήσεις για την επανέγκριση, εισάγει το θέμα στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο
Μνημείων και ακολουθείται η διαδικασία της αρχικής ή μη εγκρίσεως, κατόπιν
γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τέλη
φωτογράφησης ή δανεισμού διαφανειών, καθώς και τέλη δημοσίευσης εικόνων
αρχαιολογικού περιεχομένου, εφόσον δεν πρόκειται για φωτογραφίες της αρχικής
εγκρίσεως.
Η αρχική εγκριτική Απόφαση θα ισχύει για 3 χρόνια με δυνατότητα επανέγκρισης έως 3
φορές. Στη συνέχεια θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία της αρχικής εγκρίσεως.
Γ) Οι αιτήσεις επανεγκρίσεως όλων των επί παρακαταθήκη ειδών θα πρέπει να
κατατίθενται σε εύλογο χρονικό διάστημα προ της λήξεως της ισχύος προηγουμένης
Αποφάσεως. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθείται η διαδικασία της αρχικής εγκρίσεως
και τα τυχόν αποθέματα θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο.
Η διαδικασία διάθεσης και διακίνησης των εγκεκριμένων επί παρακαταθήκη ειδών θα
καθορίζεται από το ΤΑ- ΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αρ. ΔΙΟΙΚ/Β/4122/27.4.1998
Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός ποσοστών υπέρ ΤΑΠ από τις πωλήσεις ειδών τρίτων με
το σύστημα της παρακαταθήκης".
Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν ισχύουν για τη λειτουργία των πωλητηρίων αρμοδιότητος
του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α. Ε., όπως ορίζονται στις υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α2/Φ54/3436/25687/9.5.2002, ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/
Φ39/50559/3551/16.9.2003 και ΥΠ- ΠΟ/ΓΔΑΠΚ/48939/6721/29.620-04 Υπουργικές
Αποφάσεις.
Όλα τα προαναφερόμενα τέλη θα καταβάλλονται στο όνομα του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων & Απαλλοτριώσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό 026786/4. Εάν η
καταβολή των τελών γίνει μέσω άλλης Τράπεζας αυτά θα καταβληθούν στον λογαριασμό

IΒΑN GR 2201000240000000000267864 της Τράπεζας της Ελλάδος. Επί των τελών
επιβάλλεται χαρτόσημο 3% σύμφωνα με τα ισχύοντα, το οποίο καταβάλλεται στις Δ.Ο.Υ.
Κάθε προηγούμενη σχετική Απόφαση ή εγκύκλιος παύει να ισχύει.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Αριθμ. Οικ. 43919
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση αυτής με αμοιβή κατά τις
απογευματινές ώρες, για τον Οδηγό του Νομάρχη της Ν.Α. Λασιθίου για το Β εξάμηνο
2005.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 "Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδ.2 του ν. 2503/1997 "Διοίκηση, Οργάνωση της
Περιφέρειας, 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 κ.λ.π." (ΦΕΚ 180Α 99) και του άρθρου 16 του ν. 3205/2003
"Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
κ.λ.π." καθώς και την υπ' αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 διευκρινιστική εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με τις οποίες η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή εργασία των
υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η καθιέρωση αυτής γίνεται με απόφαση
Νομάρχη.
4. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για τον οδηγό του Νομάρχη κατά το Β'
εξάμηνο του 2005, που πραγματοποιεί τις μετακινήσεις του με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
5. Το γεγονός ότι έχει εξασφαλισθεί η πίστωση που απαιτείται για την πληρωμή της
συγκεκριμένης δαπάνης η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300,00)
ευρώ στον φορέα 072 (Δαπάνες Διοίκησης) και τον Κ.Α.Ε.Θ511 "υπερωριακή εργασία"
(σχετ. η από20.9.2005 βεβαίωση της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών), αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης, κατά τις απογευματινές ώρες, για τον οδηγό του Νομάρχη, Ν. Μαγούλη τον
κλάδου ΤΈ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ) και Μ.Κ.70, για το Β' εξάμηνο 2005, που

πραγματοποιεί τις μετακινήσεις του με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο και για διακόσιες
σαράντα (240) ώρες. Η δαπάνη αποζημίωσης βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις τον
Πρ/σμού της Ν.Α. Λασιθίου συνολικού ύψους χιλίων τριακοσίων (1.300,00) ευρώ στον
φορέα 072 (Δαπάνες Διοίκησης) και τον ΚΑΕ.0511 "υπερωριακή εργασία".
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έχει αναδρομική
ισχύ μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

Άγιος Νικόλαος, 20 Σεπτεμβρίου 2005
Ο Νομάρχης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

Αριθμ. 4649
Κύρωση Εκουσίου Αναδασμού Αγρ/τος Παρορίου Ν. Φλώρινας έτους 2003.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 674/77 άρθρο 15 παρ. 1
2. Τα σχετικά διαγράμματα και πίνακες του Εκουσίου Αναδασμού, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορφώθηκε με τον Αναδασμό το έτος 2003
στην κτηματική περιοχή Παρορίου όπως αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την
Επιτροπή Αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της περιοχής αυτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 16 Σεπτεμβρίου 2005
Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

