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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάθεση έργου με μίσθωση σε δεκαπέντε (15) άτο−
μα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδι−
κοτήτων Γραφικών Τεχνών για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους στο Εθνικό Τυπογραφείο ...................
Καθορισμός επιτοκίου του Η΄ Δ.Ο.Ε......................................
Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής και διαδι−
κασίας πρόσληψης ιεροδιδασκάλων για τη διδασκα−
λία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης ..........
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ−
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοιτητές
προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊ−
κό έτος 2008−2009 ........................................................................
Ορισμός υπευθύνου των υποέργων των έργων «ΣΧΟ−
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ−
ΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ............................................
Τρόπος απόδοσης των προβλεπομένων από την παρ.
2 του άρθρου 56 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) ποσών
εφάπαξ βοηθήματος σε μονίμους υπαλλήλους του
πρώην ΠΙΚΠΑ κατά την συνταξιοδότησή τους ....
Αρμοδιότητες Υποδιοικητών 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής ..........
Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε περίπτωση
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 123409
(1)
Ανάθεση έργου με μίσθωση σε δεκαπέντε (15) άτομα
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτή−
των Γραφικών Τεχνών για χρονικό διάστημα ενός
(1) έτους στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄
206) και του άρθρου 17 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ Α΄ 226).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/301/12453/29.6.2007
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.
4. Την υπ’ αριθμ. 177/2007 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
5. Τις επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες, που αφο−
ρούν στον σχεδιασμό εντύπων, στις χρωμοσυνθέσεις
εικόνων και στην δια χειρός βιβλιοδεσία πολύπτυχων
εντύπων και διδακτικών βιβλίων, εργασίες οι οποίες δεν
είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τους υπηρετούντες
μόνιμους υπαλλήλους.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ Β΄
527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠΕΣΔΔΑ
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοιά
της (ΦΕΚ Β΄ 1284), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων, στα οποία το
Εθνικό Τυπογραφείο θα αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης
έργου τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν στον
σχεδιασμό εντύπων, στις χρωμοσυνθέσεις εικόνων και
στην δια χειρός βιβλιοδεσία πολύπτυχων εντύπων και
διδακτικών βιβλίων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,
σε τρεις (3) σχεδιαστές εντύπων, δύο (2) χρωματοσυν−
θέτες εικόνων και δέκα (10) στην δια χειρός βιβλιοδεσία
πολύπτυχων εντύπων και διδακτικών βιβλίων.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι Απόφοιτοι Λυκείου και
οι γνώσεις τους αντίστοιχα στα επί μέρους αντικείμενα
να αποδεικνύονται ενώπιον επιτροπής που θα ορισθεί.
Η συνολική ετήσια δαπάνη που θα απαιτηθεί για την
ανωτέρω ανάθεση θα ανέλθει στο ποσό των 276.480€ συ−
νολικώς και θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ειδικότερα, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων
προς τις υπηρεσίες τους από τις οποίες αποχώρησαν
ή αποχωρούν, προσδιορίζονται από τις υπηρεσίες αυτές
τα ποσά του εφάπαξ βοηθήματος που αναλογούσαν
στις καταβληθείσες εισφορές τους στον τηρούμενο
από το ΠΙΚΠΑ Ειδικό Λογαριασμό του ν. 103/1975 κατά
τον χρόνο υπηρεσίας τους σ’ αυτό.
Τα ποσά αυτά υπολογίζονται κατά περίπτωση, με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία κατά το χρόνο συνταξι−
οδότησης των ανωτέρω υπαλλήλων.
Τα προκύπτοντα ποσά αποδίδονται με επιχορήγηση
των οικείων φορέων, στους οποίους υπηρετούσαν ή
υπηρετούν, κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησής τους,
οι υπάλληλοι αυτοί, από τον προϋπολογισμό του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΒΑΣ. Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
Αριθμ. ΓΠ/οικ. 92181
(7)
Αρμοδιότητες Υποδιοικητών 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3527/
2007.
2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8, 9, 10
και 11 του ν. 3527/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 εδαφ. β του
ν. 3469/2006.
4. Την υπ’ αριθμ. ΓΔ168/12.6.2007 πρόταση του Διοικητή
της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής Γ. Σαρειδάκη.
5. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την εύρυθμη λει−
τουργία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, αποφασίζουμε:
Α) Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της 1ης
Υ.ΠΕ. Αττικής για τη 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
Ανδρέα Αννόπουλο ως εξής:
1. Την εποπτεία και τον έλεγχο των Μονάδων Κοι−
νωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) της Περιφέρειας και ειδι−
κότερα:
i. Την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων
των Μ.Κ.Φ., οι οποίες υποχρεωτικώς του κοινοποιού−
νται.
ii. Την επεξεργασία αξιολόγηση και έγκριση των προ−
τάσεων των Μ.Κ.Φ. σχετικά με τους Οργανισμούς τους
προκειμένου να υποβληθούν εκ μέρους του Διοικητή στο
Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών.
iii. Τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων των
Μ.Κ.Φ., την οποία υποβάλλει ο Διοικητής στο Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Την επεξεργασία και αξιολόγηση σε σχέση με τον
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, όλων των
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προτάσεων και αιτημάτων των Μ.Κ.Φ. της περιφέρειας
και την υποβολή τους ανάλογα στα αρμόδια όργανα.
3. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο σε μηνιαία
βάση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών και
την εν γένει οικονομική λειτουργία των Μ.Κ.Φ. της Πε−
ριφέρειας.
4. Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, ή επιτροπών,
για τη μελέτη εισήγηση, ή παροχή γνωμοδοτήσεων,
σε θέματα που αναφέρονται στη δραστηριότητα των
Μ.Κ.Φ.
5. Την εποπτεία των Κοινωνικών Υπηρεσιών των
Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της περιφέρειας.
6. Την υπογραφή κάθε πράξης, που σύμφωνα με τις
διατάξεις των ν. 3329/2005 και 3527/2007 εκδίδουν οι
διευθύνσεις της Υ.ΠΕ. και αφορούν τις Μ.Κ.Φ.
7. Όλα τα θέματα της Ψυχικής Υγείας, συμπεριλαμ−
βανομένης και της εποπτείας του Π.Ν.Α.
8. Από την Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και
Υποστήριξης της Υ.ΠΕ., το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρι−
σης, πλην των θεμάτων που αφορούν στην παρακολού−
θηση και παρέμβαση στη σύνταξη προϋπολογισμών της
Υ.ΠΕ. και των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. και στην οικονομική διαχείριση
των Νοσοκομείων
9. Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υπο−
στήριξης της Υ.ΠΕ., το Τμήμα προμηθειών, πλην των
θεμάτων που αφορούν στα Νοσοκομεία και αφού προ−
ηγουμένως έχει εγκριθεί η σκοπιμότητα της προμήθειας
από τον Διοικητή.
10. Την εκτέλεση του προϋπολογισμού, κατά το μέρος
που αφορά την διοικητική λειτουργία της Υ.ΠΕ.
11. Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης, το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων
Πόρων, πλην των θεμάτων που αφορούν στα Νοσο−
κομεία και το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και
Διεθνών Συνεργασιών
12. Από το Γραφείο Τύπου τα θέματα που αφορούν
στις Μ.Κ.Φ.
13. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, μετά την σύ−
στασή του από τον διοικητή.
Β) Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της
1ης Υ.ΠΕ. Αττικής για την 1η Υγειονομική Περιφέρεια
Αττικής Νικόλαο Μπεχράκη, ως εξής:
1. Ασκεί, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διοικητή, την
εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των Νοσο−
κομείων και Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας τον έλεγχο
νομιμότητας των πράξεων των Νοσοκομείων και Κέντρων
Υγείας, οι οποίες υποχρεωτικώς του κοινοποιούνται.
2. Ασκεί, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διοικητή, την
εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των Νοσο−
κομείων και Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας την επε−
ξεργασία αξιολόγηση και έγκριση των προτάσεων των
Νοσοκομείων σχετικά με τους Οργανισμούς τους προ−
κειμένου να υποβληθούν εκ μέρους του Διοικητή στο
Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών.
3. Ασκεί, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διοικητή, την
εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των Νοσοκο−
μείων και Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας την σύνταξη
της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων των Νοσοκομείων,
την οποία υποβάλλει ο Διοικητής στο Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Την εποπτεία και τον έλεγχο της ενιαίας Διεύθυν−
σης Τεχνικής Υπηρεσίας της Υ.ΠΕ. και των τμημάτων

