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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.800/78/131819 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249991/18.5.2007 κοινής από−

φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εθνικής Άμυνας «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού 
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη Χρηματοδό−
τηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών του 
ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ Β΄ 846).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 19 του ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής 

Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 
Α΄ 251).

β) Των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 3697/2008 
«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Π/Υ, έλεγχος 
των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύ−
νης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 194).

γ) Του άρθρου 22 του ν. 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων 
Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102).

δ) 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 «Κωδικοποίηση για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). 

ε) Της υπ’ αριθμ.2/83143/A0024/13.11.2008 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διατήρη−
ση Εκτός Π/Υ Ειδικών Λογαριασμών (ΦΕΚ Β΄ 2444).

2. Την υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους 
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 1929).

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 40) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 249991/18.5.2007 κοινής από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 846) αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 2
Σκοποί του Ειδικού Λογαριασμού

1. Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η αξιοποίηση 
των πάσης φύσεως εσόδων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας από χορηγήσεις – επιχορηγήσεις της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, Κυβερνητικών Οργάνων, μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων και λοιπών φορέων του εσωτερικού και 
εξωτερικού.

2. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμά−
των και μελετών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, 
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού, των 
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Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των 
Ερευνητικών Κέντρων, των Νοσοκομειακών Μονάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αμυντικών Βιομηχανιών 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επίσης 
η χρηματοδότηση των πάσης φύσεως υπηρεσιών που 
απορρέουν και παρέχονται στα πλαίσια εφαρμογής 
εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών». 

Άρθρο 2

Η παράγραφος 1β του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 
249991/18.5.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 
846) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Ταμειακή Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού».
Άρθρο 3
Η παράγραφος 1β του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 

249991/18.5.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 
846) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΤΕΘΑ και μέχρι 
του ορισμού του, ο Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου 
Γενικού Επιτελείου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας, μετά από πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επι−
τελείου Εθνικής Άμυνας».

Άρθρο 4

Η παράγραφος 1στ του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 
249991/18.5.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 
846) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Προϊστάμενος Γραμματείας του Ειδικού Λογαρι−
ασμού, ως εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου». 

Άρθρο 5

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
249991/18.5.2007 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 846).

Άρθρο 6 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ 

F
    Αριθμ. 16916/Β1 (2)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Μελετών Κοινωνικής και Εκπαιδευ−

τικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευ−
τικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας 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 η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε 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) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159), 

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68),

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμή−
ματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πα−
νεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδριάσεις 39η/8.5.2008 
και 41η/11.9.2008).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπά−
νη ύψους 3000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία για το τρέχον 
έτος περιορίζεται στο ποσό των 1000 ΕΥΡΩ περίπου 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (ΚΑΕ 4121). Κατά την επόμενη πενταε−
τία η δαπάνη των λειτουργικών εξόδων αναμένεται να 
αντιμετωπισθεί κατά ένα μέρος της από ίδιους πόρους 
του κάθε εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρ−
θρο 6 της παρούσης απόφασης κατά δε το υπόλοιπο 
μέρος αυτής, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, 
χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτό. 
Επίσης, προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος του 
ανωτέρω προϋπολογισμού από την κάλυψη των εξό−
δων οργάνωσης συμποσίων, συνεδρίων, συναυλιών και 
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων από το Εργαστή−
ριο Μελετών Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις 
που διατίθενται στο εν λόγω εργαστήριο από το Τμήμα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
΄Ιδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πο−
λιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εργαστήριο 
με τίτλο «Εργαστήριο Μελετών Κοινωνικής και Εκπαι−
δευτικής Πολιτικής», το οποίο καλύπτει διδακτικές και 
ερευνητικές ανάγκες σε θέματα που εμπίπτουν στα επι−
στημονικά γνωστικά πεδία της κοινωνικής και εκπαιδευ−
τικής πολιτικής. Ο τίτλος του Εργαστηρίου στην αγγλική 
γλώσσα είναι «Centre for Social and Educational Policy 
Studies» και στη γαλλική γλώσσα «Centre d΄ Etudes sur 
les Politiques Sociale et Educative».
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Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
i) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και άλλων τμημά−
των του Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

ii) Την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας 
στα επιστημονικά γνωστικά πεδία της κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου αφενός μεν να 
συμβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης και στη συνε−
χή ανανέωση των γνωστικών αυτών πεδίων, αφετέρου 
δε να οδηγεί, με βάση τα επιστημονικά του ευρήματα, 
στις ποιοτικές καινοτομίες τις οποίες έχει ανάγκη η 
κοινωνία και η εκπαίδευση σε ένα ραγδαία εξελισσό−
μενο κόσμο. 

iii) Την ανάπτυξη ερευνητικών και λοιπών επιστημονι−
κών δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς που συνδέο−
νται άμεσα ή έμμεσα με την κοινωνική και εκπαιδευτική 
πολιτική, καθώς επίσης και την εκτέλεση, παρακολού−
θηση, διαχείριση ή και αξιολόγηση μελετών, έργων, και 
προγραμμάτων για ζητήματα που άπτονται αυτών των 
γνωστικών πεδίων. 

iv) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε−
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο−
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

v) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

vi) Τη συνεργασία κάθε μορφής με εργαστήρια, ινστι−
τούτα, κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επι−
στημονικούς φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι, 
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του εργαστηρίου.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Κοι−
νωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και 
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου που ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής του 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 ερευνη−
τικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί−
ου, 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 απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω−
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή 
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα 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 εργαστη−
ρίου 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.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών 

και έργων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό 
ή λογαριασμό τρίτων.

β. Τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση με−
λετών, έργων και προγραμμάτων που πραγματοποιού−
νται από τρίτους.

γ. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

δ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984.

ε. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Κοι−
νωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τη διαδικασία 
της παρ. 1ε του άρθρου 4 του ν. 2083/1992.
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στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
για τους σκοπούς του εργαστηρίου και

ζ. Από τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

η. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του 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 και 
αρχείο εισερχομένων 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 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Αυγούστου 2009

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 23409/Β1 (3)
    ́Ιδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Σχεδιασμού, Παρα−

γωγής και Λειτουργιών στο Τμήμα Μηχανικών Οικο−
νομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  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 η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε 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) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159), 

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−

πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68),

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδριάσεις 11/8.6.2005 και 
2/3.12.2008).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 3000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΚΑΕ 4121). 
Κατά την επόμενη πενταετία η δαπάνη των λειτουρ−
γικών εξόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί κατά ένα 
μέρος της από ίδιους πόρους του κάθε εργαστηρίου 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης 
απόφασης κατά δε το υπόλοιπο μέρος αυτής, θα κα−
λύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της 
κρατικής επιχορήγησης προς αυτό. Επίσης, προκαλεί−
ται ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος του ανωτέρω προϋ−
πολογισμού από την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης 
συμποσίων, συνεδρίων, συναυλιών και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων από το Εργαστήριο Συστημάτων 
Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών. Η εν λόγω 
δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά 
γεγονότα, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατίθε−
νται στο εν λόγω εργαστήριο από το Τμήμα Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
΄Ιδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Δι−
οίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Εργαστήριο Συ−
στημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών» 
(ΣυΣΠαΛ), το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα ακόλουθα αντικείμενα:

1. Σχεδιασμό νέων προϊόντων που ικανοποιούν, εκτός 
από συγκεκριμένες προδιαγραφές απόδοσης, προκαθο−
ρισμένους στόχους κόστους και χρόνου παραγωγής.

2. Διαδικασίες και συστήματα ανάπτυξης νέων προ−
ϊόντων.

3. Κατασκευασιμότητα και εφικτότητα παραγωγής 
νέων προϊόντων.

4. Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων.
5. Σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής(χωροταξία, 

προσομοίωση λειτουργίας, κ.λ.π.)
6. Προγραμματισμό (μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο 

και βραχυπρόθεσμο) σε ντετερμινιστικό αλλά και σε 
στοχαστικό περιβάλλον. 

7. Προγραμματισμό και Διοίκηση Δραστηριοτήτων της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

8. Σχεδιασμό, προγραμματισμό και διοίκηση λειτουρ−
γιών συστημάτων παροχής υπηρεσιών. 

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
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α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και άλλων τμημάτων του 
Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά 
αντικείμενα του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζο−
νται στο άρθρο 1 της παρούσης.

β. Τη διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων, με−
λετών κ.λ.π, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της 
χώρας. 

γ. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι 
επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν 
και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστη−
ρίου.

δ. Τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, 
συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδη−
λώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

ε. Τη συνεργασία με δημόσιους φορείς, οργανισμούς, 
ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες με σκοπό να συμβά−
λει στη μελέτη και στη λύση σημαντικών προβλημάτων 
τους. 

στ. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα 
στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου, που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και 
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 
παρ. 22 του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής του 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 ερευνη−
τικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί−
ου, 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 απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω−
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή 
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων . Το εργαστήριο λειτουργεί 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα 
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 εργαστη−
ρίου 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.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του 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 από το Τμήμα Μη−
χανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του
ν. 2083/1992.

ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους 
σκοπούς του εργαστηρίου και

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχό−
μενης−εξερχόμενης αλληλογραφίας, βαθμολόγιο φοιτη−
τών, Αρχείο Εγγράφων, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, 
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος 
επιστημονικών οργάνων, προγραμμάτων, βιβλίων, πε−
ριοδικών και άλλων τεκμηρίων σε ηλεκτρονική κυρίως 
μορφή, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, φάκελος 
ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων μελών Εργαστηρίου, 
φάκελος παραλαβής και χρέωσης υλικού και βιβλίο 
μεταβολών προσωπικού. Με απόφαση του διευθυντή 
μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο 
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που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απα−
ραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. Υ3α/ΓΠ 125224/08 (4)
    Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Λεβιδίου Νομού Αρκα−

δίας και των θέσεων προσωπικού του. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 14, 15, 18 και 19 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143Α΄) όπως επανήλθαν σε ισχύ 
με τις διατάξεις του άρθρου 1β του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 
34Α΄).

β) Του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
34Α΄).

γ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄).

δ) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
25Α΄).

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής θα προκύψει: α) δαπάνη ύψους εννιακοσίων χιλιάδων 
(900.000) €, περίπου, για την μισθοδοσία προσωπικού 
που θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου κατά την προκήρυξη των συνιστώμενων 
θέσεων προσωπικού (ε.φ. 15−210, ΚΑΕ 0200) β) δαπάνη 
ποσού επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα (799.680) €, περίπου για εργασίες διαμόρφωσης 
του Παιδικού Σταθμού Λεβιδίου σε Κέντρο Υγείας που 
θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του ΠΔΕ (ΣΑΕ 0915 
έργο 2009ΣΕ09150004) γ) δαπάνη ποσού τριακοσίων 
εβδομήντα τριών (373.000) €, περίπου για την προμήθεια 
του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού που θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του 
ΠΔΕ και δ) δαπάνη ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
€, περίπου, ετησίως που θα αντιμετωπιστεί από πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού του ΓΝ Τρίπολης 

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 απόφαση ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950/Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών (ΦΕΚ 40Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 997/11.9.2008 απόφαση Διοικητή της 
6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυ−
τικής Ελλάδας 

5. Την υπ’ αριθμ. 27/23.10.2008 απόφαση (θέμα 21ο) του 
ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συνιστάται Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Λεβιδίου, νομού Αρ−
καδίας, ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γε−
νικού Νοσοκομείου Τρίπολης, αρμοδιότητας της 6ης 
ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 
Ελλάδας, με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου 
Λεβιδίου. 

΄Αρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του ΚΥ είναι ο αναφερόμενος στις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 3235/2004, της παρ. 1 του άρθρου 
16 του ν. 2071/92 και του άρθρου 15 του ν. 1397/1983.

Άρθρο 3
Περιοχή ευθύνης του ΚΥ

Ως περιοχή ευθύνης του Κ.Υ Λεβιδίου, νομού Αρκαδίας, 
ορίζονται οι Δήμοι Λεβιδίου, Μαντινείας, Βυτίνας και 
Κλείτορος, που έως σήμερα υπάγονταν στην περιοχή 
ευθύνης του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας, και τα Δη−
μοτικά Διαμερίσματα Πράσινου, Θεοκτίστου, Κερπινής, 
Μυγδαλιάς, Δρακοβουνίου, Αγριδίου, Πουρναριάς και 
Ξυροκαρίταινας, που υπάγονταν στο Κέντρο Υγείας 
Τροπαίων.

Άρθρο 4
Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι)

Ι. Συνιστάται Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Κανδήλας, ως 
αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας Λεβιδίου, 
με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδήλας, του Δήμου 
Λεβιδίου, που εξυπηρετεί την περιοχή του Δημοτικού 
Διαμερίσματος της έδρας του και τις περιοχές των 
Δημοτικών Διαμερισμάτων Ορχομενού, Λίμνης και Χω−
τούσσας του ίδιου Δήμου.

ΙΙ. 1. Το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Νεστάνης, που έχει 
υπαχθεί στο ΚΥ Δημητσάνας, του ΓΝ Τρίπολης και εξυ−
πηρετεί την περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος της 
έδρας του καθώς και των Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Μηλιάς, Λουκά, Σάγκα, Σκοπής, Ζευγολατιού και Αγιω−
ρίτικων, υπάγεται εφεξής με την περιοχή ευθύνης του 
στην αρμοδιότητα του ΚΥ Λεβιδίου, του ΓΝ Τρίπολης, 
ως αποκεντρωμένη μονάδα του.

2. Το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Κάψιας, που έχει υπα−
χθεί στο ΚΥ Δημητσάνας, του ΓΝ Τρίπολης και εξυπη−
ρετεί την περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος της 
έδρας του καθώς και των Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Αρτεμισίου, Καρδάρας, Πικερνίου και Σιμιάδων, υπάγεται 
εφεξής με την περιοχή ευθύνης του στην αρμοδιότητα 
του ΚΥ Λεβιδίου, του ΓΝ Τρίπολης, ως αποκεντρωμένη 
μονάδα του.

3. Το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Δάρα, που έχει υπαχθεί 
στο ΚΥ Δημητσάνας, του ΓΝ Τρίπολης και εξυπηρετεί 
την περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος της έδρας 
του καθώς και των Δημοτικών Διαμερισμάτων Κώμης 
και Παναγίτσας, υπάγεται εφεξής με την περιοχή ευ−
θύνης του στην αρμοδιότητα του ΚΥ Λεβιδίου, του ΓΝ 
Τρίπολης, ως αποκεντρωμένη μονάδα του.
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4. Το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Πρασίνου, που έχει 
υπαχθεί στο ΚΥ Τροπαίων, του ΓΝ Τρίπολης και εξυ−
πηρετεί την περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος της 
έδρας του καθώς και του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Αγριδίου, υπάγεται εφεξής με την περιοχή ευθύνης του 
στην αρμοδιότητα του ΚΥ Λεβιδίου, του ΓΝ Τρίπολης, 
ως αποκεντρωμένη μονάδα του.

5. Το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Θεόκτιστου, που έχει 
υπαχθεί στο ΚΥ Τροπαίων, του ΓΝ Τρίπολης και εξυ−
πηρετεί την περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος 
της έδρας του καθώς και των Δημοτικών Διαμερισμά−
των Κερπίνης, Μυγδαλιάς και Δρακοβουνίου, υπάγεται 
εφεξής με την περιοχή ευθύνης του στην αρμοδιότητα 
του ΚΥ Λεβιδίου, του ΓΝ Τρίπολης, ως αποκεντρωμένη 
μονάδα του.

6. Το ΠΙ Λεβιδίου καταργείται. 
7. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα 

παραπάνω αναφερόμενα ΠΙ, μεταφέρεται από τα ΚΥ 
Δημητσάνας και Τροπαίων, όπου υπαγόταν, και προ−
στίθεται στις θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση 
αυτή στο ΚΥ Λεβιδίου.

Άρθρο 5
Θέσεις προσωπικού

Για τις ανάγκες του ΚΥ Λεβιδίου συνιστώνται οι πα−
ρακάτω κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα 
θέσεις προσωπικού:

1.
ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΒ΄ ΣΥΝΟΛΟ
Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας 4 4
Παιδιατρικής 1 1
Μικροβιολογίας 1 1
Ακτινοδιαγνωστικής 1 1
Οδοντιατρικής 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 8 8
2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Δύο (2) θέσεις 
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών−τριών Υγείας
Δύο (2) θέσεις 
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Φυσιοθεραπείας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Διαιτολογίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία (1) θέση
3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Τεχνικός
Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργα−

στηρίων (Παρασκευαστών)
Μία (1) θέση

Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών 
– Εμφανιστών)

Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων 
Έξι (6) θέσεις
4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Επιμελητών
Μία (1) θέση
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Δύο (2) θέσεις

Άρθρο 6
Διάρθρωση

Το Κέντρο Υγείας με τα Περιφερειακά του Ιατρεία 
αποτελεί ενιαία Διεύθυνση και απαρτίζεται από:

1. Ιατρεία
α) Γενικής Ιατρικής
β) Παιδιατρικής
γ) Οδοντιατρικής 
δ) Μικροβιολογικό
ε) Ακτινοδιαγνωστικό
Τα Ιατρεία αυτά πλαισιώνονται από γιατρούς του 

κλάδου ΕΣΥΚΑ, οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις που 
συνιστώνται με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, 
και θέσεις που κάθε φορά συνιστώνται στον κλάδο 
γιατρών ΕΣΥΚΑ και κατανέμονται σε αυτό, καθώς και 
από γιατρούς ειδικοτήτων που υπηρετούν στο νοσο−
κομείο, όπου υπάγεται το ΚΥ και γιατρούς υπόχρεους 
υπηρεσίας υπαίθρου και ειδικευόμενους.

2. Ιατρεία που πλαισιώνονται από γιατρούς ειδικοτή−
των του νοσοκομείου στο οποίο υπάγεται το ΚΥ, και 
λειτουργούν όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 19 του ν. 1397/1983.

3. Τα Ιατρεία του ΚΥ στελεχώνονται, εκτός από το 
ιατρικό προσωπικό και από το προσωπικό των κλάδων 
Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Ρα−
διολογίας – Ακτινολογίας και Φυσικοθεραπείας.

4. Το Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας, που στελεχώ−
νεται από το προσωπικό των κλάδων Επισκεπτών−τρι−
ών Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας και άλλων συναφών 
ειδικοτήτων.

5. Το Γραφείο Γραμματείας, που στελεχώνεται από το 
προσωπικό όλων των λοιπών κλάδων του ΚΥ.

Το προσωπικό του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφό−
ρων προσφέρει υπηρεσίες κατά κύριο λόγο στην κίνηση 
των ασθενοφόρων αυτοκινήτων και άλλων κινητών μονά−
δων, στην διακίνηση των ασθενών, καθώς και εσωτερική 
υπηρεσία στο Γραφείο Γραμματείας του ΚΥ.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Δ/ντή του ΚΥ καθώς και των 
Ιατρείων και Γραφείων του ορίζονται ως ακολούθως:

1. Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του προϊσταμένου 
της Δ/νσης και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και 
την λειτουργία των ιατρείων, γραφείων και περιφερει−
ακών ιατρείων του ΚΥ.

2. Αρμοδιότητες των Ιατρείων του ΚΥ 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.

3. Αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικής Φροντίδας 
είναι:

α) Η ευθύνη για την οργάνωση παροχής υπηρεσι−
ών κοινωνικής φροντίδας στον πληθυσμό, καθώς και η 
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εφαρμογή και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων 
στα πλαίσια του σκοπού του ΚΥ.

β) Η συνεργασία με τους γιατρούς στην εφαρμογή 
προγραμμάτων ενημέρωσης και διαφώτισης του πλη−
θυσμού σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, 
διαιτητικής αγωγής, σχολικής υγιεινής, καθώς και η συ−
νεπικουρία στο έργο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας.

4. Αρμοδιότητες του Γραφείου Γραμματείας 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 τήρη−
ση των αρχείων και βιβλίων κίνησης των ιατρείων του 
ΚΥ, την τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου, την διακίνηση 
της αλληλογραφίας και την χορήγηση πιστοποιητικών 
στους αρρώστους, όταν τα ζητούν, μετά από υποβολή 
σχετικής αίτησης, καθώς και τη βεβαίωση του γνήσι−
ου της υπογραφής και τη χορήγηση αντιγράφων των 
εγγράφων.

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, την φύλαξη, την διανομή και επιδι−
όρθωση των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για 
την λειτουργία του.

5. Οι αρμοδιότητες του ΚΥ ασκούνται σύμφωνα με 
όσα λεπτομερώς ορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας των ΚΥ και μέχρι να εκδοθεί ο εσωτερικός 
κανονισμός λειτουργίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

και οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και τις αποφάσεις του Διοικητή της ΥΠΕ και 
του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου, 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 8
Προϊστάμενοι

Στο ΚΥ προΐσταται:
α) Στην Διεύθυνση, γιατρός ή οδοντίατρος του κλάδου 

ΕΣΥΚΑ με βαθμό Διευθυντή, που υπηρετεί σ’ αυτό.
β) Στο Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας υπάλληλος του 

κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή του κλάδου ΤΕ Επι−
σκεπτών−τριών Υγείας 

γ) Στο Γραφείο Γραμματείας, υπάλληλος του κλά−
δου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και 
αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων.

2. Οι υπάλληλοι που προΐστανται στα Γραφεία Κοινω−
νικής Φροντίδας και Γραμματείας ορίζονται σύμφωνα 
με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2009

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡ. ΖΩΗΣ ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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