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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 47898/Β.2199
(1)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την
πλημμύρα στις 18ης Οκτωβρίου 2010 στη νήσο Ικα−
ρία.

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την
πλημμύρα στις 18ης Οκτωβρίου 2010 στη νήσο
Ικαρία. ......................................................................................................
Ανάκληση αποφάσεως ανάθεσης καθηκόντων Επι−
θεωρητή Δημ. Έργων..................................................................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Υ4α/οικ.
91774/11−8−2011 (ΦΕΚ 2062/Β΄/2011) απόφασης του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Συνεργασία Νοσοκομείων του ΕΣΥ». ..........................
Συνεργασία του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ με το Νομικό Πρό−
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ). .........
Καθορισμός Εισφοράς για τη Συμμετοχή της Ελλάδος
στις Δαπάνες Λειτουργίας της Γραμματείας του
Μνημονίου Συνεννόησης, για τον Έλεγχο των Πλοί−
ων από τα Κράτη των Λιμένων για το Έτος 2011. ..
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέμα−
τα συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη...........................................................
Προγραμματική Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της
Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληρο−
φορίας Α.Ε.» σχετικά με τον Ορισμό της ως Δι−
καιούχου για την εκτέλεση της δράσης/έργου ευ−
θύνης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
«Σχέδιο Στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού για την Πληροφορική και τις Ηλε−
κτρονικές Επικοινωνίες, καθώς και τις Λειτουρ−
γικές και Οργανωτικές Αναδιαρθρώσεις Φορέων
και Υπηρεσιών» καθώς και εξουσιοδότηση δια−
πραγμάτευσης και υπογραφής της.. .............................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παραγρά−
φου 2 του ν.2459/97 (ΦΕΚ 17/τ.Α/18−2−1997) «Κατάργηση
φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».
2. Tις διατάξεις του άρθρου 22 και ιδίως της παρα−
γράφου 3 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27−11−1995) «Περί
Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».
3. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Tις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3,
και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και κυβερνητικά όργανα» Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/
22−4−2005).
5. α) Tις διατάξεις του π.δ 185/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α) «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

β) Tις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τΑ) «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».
γ) Το Π.Δ.65/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α/27−6−2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
δ) Το Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/τ.Α/17−6−2011) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»
ε) Το Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ148/τ.Α/27−6−2011) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
6. Την αριθ. Υ352/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/τ.Β/11−8−2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
7. Την υπ’ αριθ. 20725/Β.979/10−5−2011 (ΦΕΚ 1207/τ.Β/
16−6−2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/τ.Α/18−2−1997)».
8. Την υπ’ αριθμ. 6450/Α32/3−11−2010 (ΦΕΚ 1807/τΒ/ 17−11−
2010) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, με την οποία οριοθετούνται περιοχές της
νήσου Ικαρίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της
18ης Οκτωβρίου 2010.
9. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ11/15−4−1998 εγκύκλιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ−
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».
10. Το υπ’ αριθμ. 581/1−4−2011 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
11. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη νήσο Ικα−
ρία και υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες της 18ης
Οκτωβρίου 2010, αποφασίζουμε:

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση
ζημιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μη−
χανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως
ολοσχερώς κατεστραμμένα από την πλημμύρα.
2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του
συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας,
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/97.
3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους απευ−
θείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρή−
σεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από προσκόμιση α)
βεβαίωσης της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία εμφανίζε−
ται αναλυτικά το ύψος των ζημιών, β) βεβαίωσης της Υπη−
ρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί
δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με
βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 ούτε εκκρεμεί σε αυτήν
σχετική αίτηση και γ) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας
στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη
Δήλωση του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις
κλπ δεν είναι ασφαλισμένες.
4. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση
τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή
δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθεί−
σας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Άρθρο 1

Ö
Αριθμ. Δ16α/597/5/453/ΑΦ
(2)
Ανάκληση αποφάσεως ανάθεσης καθηκόντων Επιθε−
ωρητή Δημ. Έργων.

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 18ης
Οκτωβρίου 2010 σε περιοχές της νήσου Ικαρίας οι οποίες
έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 6450/Α32/3−11−2010
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων του, σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονά−
δες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς.

Άρθρο 2
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 210.000
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δη−
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΣΑΕ 027/5).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρ. 22 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α/
29−2−1984) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θε−
μάτων», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 5, Παράρτημα Ι, του Ν. 2719/99 (ΦΕΚ
106/Α/26−5−1999).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την με αριθμό Δ16α/014/405/ΑΦ/06−07−2006 κοινή
υπουργική απόφαση ανάθεσης καθηκόντων Επιθεωρητή
Δημοσίων Έργων στην Ισμήνη Τσελίκη Πολ. Μηχανικό με
Α΄ βαθμό και την αριθμ. 158/14−4−2009 (ΦΕΚ Β΄ 812) από−
φαση ανανέωσης της θητείας, της εν λόγω υπαλλήλου.
3. Την από 3−10−2011 αίτηση της Επιθεωρήτριας Δημ.
Εργων Ισμήνης Τσελίκη, αποφασίζουμε:
Αποδεχόμαστε την από 3−10−2011 αίτηση της Ισμήνης
Τσελίκη του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ ΑΙ 253689) Πολιτικού Μη−
χανικού με Α΄ βαθμό Επιθεωρήτριας Δημ. Έργων του
Σώματος Επιθεωρητών Δημ. Έργων του Υπουργείου
Υ.ΜΕ.ΔΙ. και ανακαλούμε τη με αριθμ. 158/14−4−2009 κοινή
υπουργική απόφαση ανάθεσης καθηκόντων Επιθεωρητή
Δημοσίων Έργων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ö
Αριθμ. Υ4α/οικ. 122834
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Υ4α/οικ.
91774/11−8−2011 (ΦΕΚ 2062/Β΄/2011) απόφασης του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συ−
νεργασία Νοσοκομείων του ΕΣΥ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31/Α/2011).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού.
2. Την υπ’ αριθμ. 12/21−7−2011 απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ.
3. Τις διατάξεις της υπ’αριθ. Υ4α/οικ. 84627/25−7−2011
υπουργική απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και κα−
θορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας
τους» (ΦΕΚ 1681/Β/11).
4. Τους Οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων
του ΕΣΥ.
5. Την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των παρε−
χόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη από τις
υφιστάμενες δομές υγείας με την εφαρμογή συνερ−
γασίας και κοινών λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα,
αποφασίζουμε:
Στην αριθμ. Υ4α/οικ. 91774/11−8−2011 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προ−
στίθεται στην 1η ΥΠΕ Αττικής η συνεργασία του ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ με το Γ.Ο.Ν.Κ.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
η συνεργασία του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ − Κ.Υ.
ΛΕΡΟΥ με το Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ και προστίθεται η 7η ΥΠΕ
Κρήτης με τη συνεργασία του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ με το
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ, επέρχεται δε η αντίστοιχη αναρύθμιση και
η εν λόγω απόφαση τροποποιείται και συμπληρώνεται
όπως παρακάτω:
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Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ των παρακάτω Νο−
σοκομείων του ΕΣΥ, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, στον
επιστημονικό, εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και στο τομέα
παροχής υπηρεσιών υγείας.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
1) Γ. Αντικαρκ. Νοσοκομείο Αθ. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με
Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ.
2) ΓΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ με ΓΟΝΚ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
3) Γ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ με
Γ.Ν. Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ.
4) ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ − ΚΥ ΛΕΡΟΥ με ΓΝ ΡΟ−
ΔΟΥ
3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5) Γ.Ν. Καστοριάς με Γ.Ν. Γρεβενών
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
6) Γ.Ν. Κομοτηνής με Πανεπ. Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
7) Γ.Ν.Τρικάλων με Γ.Ν. Καρδίτσας.
6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
8) Πανεπ. Γ.Ν.Πατρών ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ με Γ.Ν. Παί−
δων Πατρών ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ.
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
9) ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
Οι δραστηριότητες στους οποίους εκτείνεται η εν
λόγω συνεργασία ανά τομέα, καθορίζονται ως εξής:
Α. Επιστημονικός τομέας και Εκπαιδευτικός Τομέας
Η ανωτέρω συνεργασία θα επιτευχθεί μέσω των πα−
ρακάτω δραστηριοτήτων:
α) στην από κοινού διοργάνωση σεμιναρίων, μαθημά−
των, διαλέξεων και συνεδρίων
β) στην από κοινού εκπόνηση και εκτέλεση ερευνητι−
κών προγραμμάτων
γ) στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ιατρικού και νο−
σηλευτικού προσωπικού.
δ) στη διάθεση του εξοπλισμού έρευνας κατοχής του
κάθε Νοσοκομείου προς το συνεργαζόμενο Νοσοκομείο
(χωρίς αποκλειστική σε κάθε περίπτωση χρήση) για την
εκπόνηση και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και
κλινικών ερευνών. Το λειτουργικό κόστος για την παρα−
πάνω δραστηριότητα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Νοσοκομείου στο οποίο διατίθεται ο εξοπλισμός.
Β. Τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας
Η ανωτέρω συνεργασία θα επιτευχθεί μέσω των πα−
ρακάτω δραστηριοτήτων:
α) στη νοσηλεία και περίθαλψη ασθενών στα τμήματα
και τις ειδικές μονάδες των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων.
Οι ασθενείς αυτοί παραπέμπονται ύστερα από γνώμη του
θεράποντος ιατρού του Νοσοκομείου νοσηλείας του.
Η διακομιδή των ασθενών γίνεται μέσω του Ε.Κ.Α.Β.
καθημερινά σε 24ωρη βάση.
Τα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία θα ενημερώνουν καθη−
μερινά το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ)
για τυχόν μεταβολές στην δυναμικότητα των διαθέσι−
μων κλινών.
Σε περίπτωση επείγοντος και μόνο περιστατικού επι−
τρέπεται η απευθείας διακομιδή περιστατικού από το
ΕΚΑΒ στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η θεραπευτική και νοσηλευτική ευθύνη των νοσηλευ−
ομένων ασθενών ανήκει στο ιατρικό και λοιπό νοσηλευ−
τικό προσωπικό του συνεργαζόμενου νοσοκομείου για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία.
Οι κάθε είδους δαπάνες νοσηλείας των ασθενών μέσω
της συνεργασίας κοστολογείται με τα ισχύοντα για τα
Δημόσια Νοσοκομεία και βαρύνει το νοσοκομείο από το
οποίο παραπέμπεται ο ασθενής, το οποίο στη συνέχεια
την αναζητά από τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα του
νοσηλευόμενου ασθενή.
Οι Διοικήσεις των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων
έχουν την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης των ανω−
τέρω.
β) στον ενιαίο σχεδιασμό κοινών υπηρεσιών ώστε
να επιτυγχάνεται η κάλυψη υγειονομικής ανάγκης της
κάθε περιοχής σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια πε−
ρίθαλψη.
γ) στην κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας
τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων ιδίου
γνωστικού αντικειμένου με σκοπό την μέγιστη αξιοποί−
ηση όλων των υποδομών τους.
δ) στη διάθεση επιστημόνων μεταξύ των συνεργα−
ζόμενων Νοσοκομείων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων
αναγκών αυτών και την παροχή συγκεκριμένων υπη−
ρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ö
Αριθμ. Υ4α/ΟΙΚ 122831
(4)
Συνεργασία του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ με το Νομικό Πρόσω−
πο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα Ωνά−
σειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 32 και 33 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IB΄ «Συ−
νεργασία Νοσοκομείων ΕΣΥ με ΝΠΙΔ Κοινωφελούς μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» του Ν. 3370/05 (ΦΕΚ 174/
Α/11.7.2005) «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις».
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Την υπ’ αριθμ. Α3α/13779/99 (ΦΕΚ 235/Β/00) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση αναμόρφωσης του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙ−
ΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», όπως ισχύει σήμερα.
3. Την υπ’ αριθμ. 11/29.6.11 απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ.
4. Το υπ’ αριθμ. 468/8.9.11 Απόσπασμα Πρακτικών Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου (Ω.Κ.Κ.).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της 19ης/22.9.2011 Συ−
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝ ΑΤ−
ΤΙΚΟΝ.

6. Την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των παρεχόμε−
νων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη από τις υφιστά−
μενες δομές υγείας με την εφαρμογή συνεργασίας και
κοινών λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς
χαρακτήρα Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.)
στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό τομέα καθώς και στο
τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι δραστηριότητες
στους οποίους εκτείνεται η εν λόγω συνεργασία ανά
τομέα καθορίζονται ως εξής:
Α. Επιστημονικός τομέας και Εκπαιδευτικός Τομέας
Η ανωτέρω συνεργασία θα επιτευχθεί μέσω των πα−
ρακάτω δραστηριοτήτων:
α) στην από κοινού διοργάνωση σεμιναρίων, μαθημά−
των, διαλέξεων και συνεδρίων.
β) στην από κοινού εκπόνηση και εκτέλεση ερευνητι−
κών προγραμμάτων.
γ) στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ιατρικού και νο−
σηλευτικού προσωπικού του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ.
δ) στη διάθεση του εξοπλισμού έρευνας κατοχής του
ΩΚΚ προς το ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ (χωρίς αποκλειστική σε
κάθε περίπτωση χρήση) για την εκπόνηση και εκτέλεση
ερευνητικών προγραμμάτων και κλινικών ερευνών.
Το λειτουργικό κόστος για την παραπάνω δραστη−
ριότητα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΓΝ ΑΤ−
ΤΙΚΟΝ.
Β. Τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας
Η ανωτέρω συνεργασία θα επιτευχθεί μέσω των πα−
ρακάτω δραστηριοτήτων:
α) στη νοσηλεία και περίθαλψη ασθενών στα τμή−
ματα και τις ειδικές μονάδες του ΩΚΚ. Οι ασθενείς
αυτοί παραπέμπονται στις ανωτέρω δομές από τους
ιατρούς του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ και νοσηλεύονται από το
προσωπικό του ΩΚΚ. Για την εκπλήρωση του ως άνω
σκοπού, το ΩΚΚ διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό κλινών
ανά ιατρική δομή
Η διακομιδή των ασθενών από το ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ στο
ΩΚΚ γίνεται μέσω του Ε.Κ.Α.Β. καθημερινά σε 24ωρη
βάση.
Το ΩΚΚ θα ανακοινώνει καθημερινά στο Εθνικό Κέ−
ντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) για τυχόν μεταβολές
στην δυναμικότητα των διαθέσιμων κλινών.
Σε περίπτωση επείγοντος και μόνο περιστατικού επι−
τρέπεται η απευθείας διακομιδή περιστατικού από το
ΕΚΑΒ στο ΩΚΚ.
Η θεραπευτική και νοσηλευτική ευθύνη των νοσηλευ−
ομένων ασθενών ανήκει στο ιατρικό και λοιπό νοση−
λευτικό προσωπικό του ΩΚΚ για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η νοσηλεία.
Οι κάθε είδους δαπάνες νοσηλείας των ασθενών
στο ΩΚΚ μέσω της συνεργασίας κοστολογείται με τα
ισχύοντα για τα Δημόσια Νοσοκομεία και βαρύνει το
ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ το οποίο στη συνέχεια την αναζητά από
τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα του νοσηλευόμενου
ασθενή.
Η Διοίκηση του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ έχει την ευθύνη του
ελέγχου της τήρησης των ανωτέρω.
β) στον ενιαίο σχεδιασμό κοινών υπηρεσιών ώστε
να επιτυγχάνεται η κάλυψη υγειονομικής ανάγκης της
κάθε περιοχής σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια πε−
ρίθαλψη.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) στην κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας
τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων ιδίου
γνωστικού αντικειμένου με σκοπό την μέγιστη αξιοποί−
ηση όλων των υποδομών τους
δ) στη διάθεση επιστημόνων του ΩΚΚ στο ΠΓΝ ΑΤ−
ΤΙΚΟΝ για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών αυτού
και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.
ε) στη διάθεση εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών
από το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ στο Ω.Κ.Κ. ή και το αντίθετο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ö
Αριθ. 1314.21/04/2011
(5)
Καθορισμός Εισφοράς για τη Συμμετοχή της Ελλάδος
στις Δαπάνες Λειτουργίας της Γραμματείας του
Μνημονίου Συνεννόησης, για τον Έλεγχο των Πλοί−
ων από τα Κράτη των Λιμένων για το Έτος 2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου πέμπτου του Ν. 1373/1983 «Περί συμμε−
τοχής της Ελλάδος στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμ−
ματείας του Μνημονίου Συνεννόησης για τον έλεγχο
των πλοίων στα λιμάνια MOU» (ΦΕΚ 92Α/9−7−83).
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) του ΠΔ 184/2009 (ΦΕΚ 213Α/2009) «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του».
δ) του ΠΔ 89/2010 (ΦΕΚ154Α/2010) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών».
ε) του ΠΔ 127/2010 (ΦΕΚ 214Α/2010) «Ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών (..) Προ−
στασίας του Πολίτη».
ζ) του ΠΔ 63/2011 (ΦΕΚ Α 145) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
2. Το Ν. 3906/2010 (ΦΕΚ 220Α/2010) με τον οποίο ψη−
φίστηκε ο Κρατικός Προϋπολογισμός έτους 2011.
3. Την αριθμ. Υ350/8.07.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (Β 1603).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού δα−
πάνη ύψους τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι
ευρώ και πενήντα λεπτών 33.566,50 € για το τρέχον οικο−
νομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις
του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠτΠ (Ειδ.Φορ.43−610
ΚΑΕ 2616) 2011 και έχει εκδοθεί η αριθμ. Α1313.29.9/02/2011−
07/09/2011 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
5. Το με αριθμ. 3243.09/05/2011−20/07/2011 ΦΕΣ του
ΥΠτΠ/ΔΑΝ−Δ με τις συνημμένες σ’αυτό επιστολές της
Γραμματείας του Μνημονίου, από το οποίο προκύπτει
το ύψος της εισφοράς της Ελλάδος για το έτος 2011,
αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε την εισφορά συμμετοχής της Ελλάδος
στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας του Μνη−
μονίου Συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από τα
κράτη των λιμένων (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON PORT STATE CONTROL) για το έτος 2011 σε σαράντα
τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα
λεπτά (43.323,50 €), μειούμενης κατά το αναλογούν στην
Ελλάδα ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα
επτά ευρώ (9.757,00 €), λόγω πλεονάσματος από την
προηγούμενη χρήση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Ö
Αριθ. 8038/20/3−α΄
(6)
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συνα−
φών υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄− 42).
2. Των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄− 98).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
4. Του άρθρου 6 παρ. 2 του π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ Α΄− 221), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/2010
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων
και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ − 56), σύμ−
φωνα με το οποία μεταφέρθηκαν από το ΥΠΕΚΑ στο
ΥΠΥΜΕΔΙ οι Γενικές Γραμματείες Δημοσίων Έργων και
Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων.
5. Του π.δ. 910/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουρ−
γείου Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄− 305), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄− 28), όπως
τροποποιήθηκε με π.δ. 167/1992 «Τροποποίηση του Π.Δ.
69/88 «Οργανισμός ΓΓΔΕ» (ΦΕΚ Α΄− 78), όπως ισχύει
σήμερα.
6. Της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄− 2234).
7. Της υπ’ αριθμ. 7004/3/52 από 21/10/2010 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ−
στασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα» (ΦΕΚ Β΄−1682),
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3316/2005 για την εκπόνηση μελετών
και παροχής συναφών υπηρεσιών αρμοδιότητας της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, είναι αντίστοιχα ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης και ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας και τα εξουσιοδοτημένα όργανα,
όπως ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

Αριθμ. 6321
(7)
Κατάρτιση Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της Εται−
ρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.» σχετικά με τον Ορισμό της ως Δικαιούχου για
την εκτέλεση της δράσης/έργου ευθύνης του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού «Σχέδιο Στρατηγικής
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για την
Πληροφορική και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, κα−
θώς και τις Λειτουργικές και Οργανωτικές Αναδιαρ−
θρώσεις Φορέων και Υπηρεσιών» καθώς και εξουσιο−
δότηση διαπραγμάτευσης και υπογραφής της.

Άρθρο 2
Διευθύνουσα Υπηρεσία − Προϊσταμένη Αρχή

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προη−
γούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:
α. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία»
είναι η Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, η Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Πυ−
ροσβεστικού Σώματος ή η Διεύθυνση Οικονομικού και
Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Συντο−
νισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
κατά περίπτωση.
β. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι
κατά περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τά−
ξης ή ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α/251) Διαχείρι−
ση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισί−
ου Στήριξης και άλλες Διατάξεις όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/ 2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α) «Δια−
χείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013»
και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ.2 αυτού.
3. Τα άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α).
4. Το ΠΔ 191/2003 (ΦΕΚ Α΄146/13.6.2003) «Οργανισμός
του Υπουργείου Πολιτισμού» όπως ισχύει σήμερα.
5. Το ΠΔ 186/2009 (ΦΕΚ Α΄213/07.10.2009) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης».
6. Την υπ’ αριθμ. 10071/ 23.03.2001 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύ−
σταση Ανώνυμης Εταιρίας “Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.”» (ΦΕΚ 324/τ.Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚΤΠ/20310/22−9−2010 από−
φαση της Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1584).
7. Την υπ’ αριθμ. 263/ 24.04.2002 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
«Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας
“Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» (ΦΕΚ 528/τ.Β).
8. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α/2007) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005.
9. Την υπ’ αριθμ. 4764/ 10.10.2001 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Υπη−
ρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπι−
κού της Ανώνυμης Εταιρίας “Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.”» (ΦΕΚ 1340/τ.Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/8070/26−03−2008 (ΦΕΚ 529/τ.Β)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
10. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕ−
ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ».

Άρθρο 1
Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 3
Τεχνικό Συμβούλιο
Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τμήμα Μελετών του Συμ−
βουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων ΄Εργων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων. Εισηγητής στο Τεχνικό Συμ−
βούλιο είναι ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπη−
ρεσίας, αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή
του.
Άρθρο 4
Αιτήσεις θεραπείας
Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3316/2005
αποφασίζει ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων (Τμήμα Μελετών) της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
11. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ
1352/τ.Β/17.10.2001) «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο
«Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Ν. 2860/2000», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την υπ’ αριθμ. 154934/ΕΥΣ 1274/21.03.2002 κοινή από−
φαση (ΦΕΚ 411/τ.Β/05.04.2002) και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μετα−
ξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της
Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφο−
ρίας ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ) για τον ορισμό της ως Δικαιούχου
για την εκτέλεση του ακόλουθου έργου ευθύνης του
Υπουργείου:
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«Σχέδιο Στρατηγικής για την Πληροφορική και τις
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, καθώς και τις Λειτουργικές
και Οργανωτικές Αναδιαρθρώσεις Φορέων και Υπηρε−
σιών».
2. Τον ορισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι−
σμού ως Κυρίου του περιγραφόμενου στην προηγού−
μενη παράγραφο της παρούσας έργου.
3. Την εξουσιοδότηση για την διαπραγμάτευση του
περιεχομένου και των όρων της Προγραμματικής Συμ−
φωνίας καθώς και την υπογραφή της από την Γενική
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02026590911110008*
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