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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Υ4α/οικ.123895
(1)
Ενοποιηµένος Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηµατάς» και του Γενικού Νο−
σοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος ∆ηµήτριος».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.

β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/2012 «Νόµος αρ−
µοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρµογή του
νόµου «Έγκριση των σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδο−
τικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελ−
ληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31/Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011
«∆ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (Α΄/98) και
το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
ζ) Του Π.∆/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκοµείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθµ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
2105/Β΄/2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.84627/25−07−2011
απόφασης «∆ιασύνδεση Νοσοκοµείων και καθορισµός
του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους»
(ΦΕΚ 1681/Β΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθµ. 21227/14−12−2012 εισήγηση της 3ης
ΥΠΕ Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθµ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Την υπ’ αριθµ. Y4α/οικ.123783/31−12−2012 απόφαση
«Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης
“Γ. Γεννηµατάς”», (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

7. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.112173/23−11−2012 απόφαση
«Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης
“Ο Άγιος ∆ηµήτριος’’» (ΦΕΚ 3280/Β΄/2012), αποφασίζουµε:
ΑΡΘΡΟ 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
µενα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηµατάς» και
β) Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος ∆η−
µήτριος»,
που υπάγονται στις διατάξεις του Ν∆ 2592/1953 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 3ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας Μακεδονίας, διέπεται από τις διατάξεις
του εν λόγω νόµου και φέρει την επωνυµία «Γενικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης “Γ. Γεννηµατάς − Ο Άγιος
∆ηµήτριος’’».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠ∆∆ είναι το Γενικό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηµατάς» που βρίσκεται στην πόλη
της Θεσσαλονίκης.
3. Το ΝΠ∆∆ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους οµόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έµβληµα της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, ενδιάµεσος κύκλος: ∆ιοίκηση 3ης Υγειο−
νοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Γενικό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηµατάς − Ο Άγιος ∆ηµήτριος»,
Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 2
Το ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆),
«Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης “Γ. Γεννηµατάς −
Ο Άγιος ∆ηµήτριος’’», έχει ∆ιοικητή και ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο, οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις
διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠ∆∆ είναι
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
ΑΡΘΡΟ 3
Η συνολική δύναµη κλινών του ενιαίου Νοµικού Προ−
σώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ορίζεται σε 455 κλίνες.
ΑΡΘΡΟ 4
Στο ενιαίο ΝΠ∆∆ ενοποιούνται οι οργανισµοί των
Νοσοκοµείων που έχουν εκδοθεί µε τις υπ’ αριθµ.
Υ4α/οικ.123783/31−12−2012 (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012) και Υ4α/
οικ.112173/23−11−2012 (ΦΕΚ 3280/Β΄/2012) αποφάσεις, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά, και συµπεριλαµβάνουν όλες
τις οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Αριθµ. Υ4α/οικ.123908
(2)
Ενοποιηµένος Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
Αθηνών «Ευαγγελισµός», του Γενικού Νοσοκοµείου
Αθηνών «Πολυκλινική» και του Ειδικού Νοσοκοµείου
«Οφθαλµιατρείο Αθηνών».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/2012 «Νόµος αρ−
µοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρµογή του
νόµου «Έγκριση των σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδο−
τικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελλη−
νικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
δ) Των άρθρων 32 και 70 του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 31/Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011
«∆ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος 63/2005 (Α΄/98) και
το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
ζ) Του Π.∆/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκοµείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθµ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
2105/Β΄/2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.84627/25−07−2011
απόφασης «∆ιασύνδεση Νοσοκοµείων και καθορισµός
του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους»
(ΦΕΚ 1681/Β΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθµ. 23339/13−12−2012 εισήγηση του ∆ιοι−
κητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
5. Την υπ’ αριθµ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Την υπ’ αριθµ. Y4α/οικ.123762/31−12−2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012).
7. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.43111/20−04−2012 απόφαση
«Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών “Πολυ−
κλινική”» (ΦΕΚ 1433/Β΄/2012).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
8. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.48329/04−05−2012 απόφαση
«Οργανισµός του Ειδικού Νοσοκοµείου “Οφθαλµιατρείο
Αθηνών”» (ΦΕΚ1681/Β΄/2012), αποφασίζουµε:
ΑΡΘΡΟ 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
µενα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ευαγγελισµός»
β) Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Πολυκλινική» και
γ) Ειδικό Νοσοκοµείο «Οφθαλµιατρείο Αθηνών»,
που υπάγονται στις διατάξεις του Ν∆ 2592/1953 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 1ης Υγειονοµικής Περι−
φέρειας Αττικής, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω
νόµου και φέρει την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών
O Ευαγγελισµός − Οφθαλµιατρείο Αθηνών − Πολυκλινική».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠ∆∆ είναι το Γενικό Νοσοκο−
µείο Αθηνών «Ευαγγελισµός» που βρίσκεται στην πόλη
της Αθήνας.
3. Το ΝΠ∆∆ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους οµόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έµβληµα της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, ενδιάµεσος κύκλος: ∆ιοίκηση 1ης Υγειονο−
µικής Περιφέρειας Αττικής– Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών
O Ευαγγελισµός−Οφθαλµιατρείο Αθηνών−Πολυκλινική,
Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 2
Το ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), «Γε−
νικό Νοσοκοµείο Αθηνών O Ευαγγελισµός−Οφθαλµιατρείο
Αθηνών− Πολυκλινική», έχει ∆ιοικητή και ∆ιοικητικό Συµβού−
λιο, οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις
του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠ∆∆ είναι
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
ΑΡΘΡΟ 3
Η συνολική δύναµη κλινών του ενιαίου Νοµικού Προσώ−
που ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ορίζεται σε 1.150 κλίνες,
εκ των οποίων οι σαράντα (40) ανήκουν στο παράρτηµα
του Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική».
ΑΡΘΡΟ 4
Στο ενιαίο ΝΠ∆∆ ενοποιούνται οι οργανισµοί των
Νοσοκοµείων που έχουν εκδοθεί µε τις υπ’ αριθµ. Υ4α/
οικ.123762/31−12−2012 (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012), Υ4α/οικ.43111/20−
04−2012 (ΦΕΚ 1433/Β΄/2012) και Υ4α/οικ.48329/04−05−2012
(ΦΕΚ1681/Β΄/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά, και συµπεριλαµβάνουν όλες
τις οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
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Αριθµ. Υ4α/οικ.123879
(3)
Ενοποιηµένος Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµεί−
ου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και του Νοσοκο−
µείου Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νόσων Θεσ−
σαλονίκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/2012 «Νόµος αρ−
µοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρµογή του
νόµου «Έγκριση των σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδο−
τικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελ−
ληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31/Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011
«∆ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος 63/2005 (Α΄/98) και
το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
ζ) Του Π.∆/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκοµείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθµ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
2105/Β΄/2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.84627/25−07−2011
απόφασης «∆ιασύνδεση Νοσοκοµείων και καθορισµός
του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους»
(ΦΕΚ 1681/Β΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθµ. 19424/12−12−2012 εισήγηση της 4ης
ΥΠΕ Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθµ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.123820/31−12−2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012).
7. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.112178/23−11−2012 απόφαση
«Οργανισµός του Νοσοκοµείου Αφροδισίων και ∆ερµα−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

τικών Νόσων Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 3301/Β΄/2012), απο−
φασίζουµε:
ΑΡΘΡΟ 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
µενα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και
β) Νοσοκοµείο Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νόσων
Θεσσαλονίκης,
που υπάγονται στις διατάξεις του Ν∆ 2592/1953 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄),
αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νοµικό Πρό−
σωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), σύµφωνα µε το άρθρο
2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄), το οποίο υπόκειται
στον έλεγχο και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 4ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,
διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόµου και φέ−
ρει την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
“Ιπποκράτειο”».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠ∆∆ είναι το Γενικό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» που βρίσκεται στην πόλη
της Θεσσαλονίκης.
3. Το ΝΠ∆∆ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους οµόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έµβληµα της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, ενδιάµεσος κύκλος: ∆ιοίκηση 4ης Υγειο−
νοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης – Γενικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Εξωτ. κύκλος:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 2
Το ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆),
«Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”», έχει
∆ιοικητή και ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι αρµοδιότητες των
οποίων ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠ∆∆ είναι
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
ΑΡΘΡΟ 3
Η συνολική δύναµη κλινών του ενιαίου Νοµικού Προ−
σώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ορίζεται σε 800 κλίνες.
ΑΡΘΡΟ 4
Στο ενιαίο ΝΠ∆∆ ενοποιούνται οι οργανισµοί των
Νοσοκοµείων που έχουν εκδοθεί µε τις υπ’ αριθµ.
Υ4α/οικ.123820/31−12−2012 (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012), και Υ4α/
οικ.112178/23−11−2012 (ΦΕΚ 3301/Β΄/2012) αποφάσεις, όπως
ισχύουν κάθε φορά, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις ορ−
γανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Αριθµ. Υ4α/οικ.123893
(4)
Ενοποιηµένος Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και του Ψυχιατρι−
κού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/2012 «Νόµος αρ−
µοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρµογή του
νόµου «Έγκριση των σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδο−
τικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελλη−
νικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31/Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011
«∆ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (Α΄/98) και
το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
ζ) Του Π.∆/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκοµείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθµ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
2105/Β΄/2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.84627/25−07−2011
απόφασης «∆ιασύνδεση Νοσοκοµείων και καθορισµός
του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους»
(ΦΕΚ 1681/Β΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθµ. 21227/14−12−2012 εισήγηση της 3ης
ΥΠΕ Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθµ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Την υπ’ αριθµ. Y4α/οικ.Υ4α/123770/31−12−2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκο−
µείου “Γ. Παπανικολάου”» (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012)
7. Την υπ’ αριθµ. A3β/οικ.14122/08−08−1986 απόφαση
«Αναµόρφωση του Οργανισµού του Ψυχιατρικού Νο−
σοκοµείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 651/Β΄/1986), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αποφασίζουµε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
ΑΡΘΡΟ 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
µενα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικο−
λάου» και
β) Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης,
που υπάγονται στις διατάξεις του Ν∆ 2592/1953 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 3ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας Μακεδονίας, διέπεται από τις διατάξεις
του εν λόγω νόµου και φέρει την επωνυµία «Γενικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠ∆∆ είναι το Γενικό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» που βρίσκεται στην
Εξοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Χορτιάτη, του ∆ήµου
Πυλαίας Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ−
σαλονίκης.
3. Το ΝΠ∆∆ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους οµόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έµβληµα της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, ενδιάµεσος κύκλος: ∆ιοίκηση 3ης Υγειο−
νοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Γενικό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 2
Το ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆),
Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”,
έχει ∆ιοικητή και ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι αρµοδι−
ότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις του
Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠ∆∆ είναι
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
ΑΡΘΡΟ 3
Η συνολική δύναµη κλινών του ενιαίου Νοµικού Προσώ−
που ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ορίζεται σε 1000 κλίνες
(+300 ΜΨΑ).
ΑΡΘΡΟ 4
Στο ενιαίο ΝΠ∆∆ ενοποιούνται οι οργανισµοί των
Νοσοκοµείων που έχουν εκδοθεί µε τις υπ’ αριθµ.
Υ4α/οικ.123770/31−12−2012 (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012) και A3β/
οικ.14122/08−08−1986 (ΦΕΚ651/Β΄/1986) αποφάσεις, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά, συµπεριλαµβάνοντας και
όλες τις οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

52403

Αριθµ. Υ4α/οικ.123892
(5)
Ενοποιηµένος Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και του Γενικού Νο−
σοκοµείου Παίδων Πεντέλης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/2012 «Νόµος αρ−
µοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρµογή του
νόµου «Έγκριση των σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδο−
τικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελλη−
νικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστη−
µα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του Ν. 3627/07 (ΦΕΚ 292/Α΄/24.12.2007) µε τον οποίο
κυρώθηκε η Σύµβαση ∆ωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙ∆Α −
Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο» υπέρ του Ελληνι−
κού ∆ηµοσίου και του Ν.Π.∆.∆. «Νοσοκοµείο Παίδων − Η
Αγία Σοφία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Της παρ. 17 του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 «Ανα−
βάθµιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄).
στ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλλα−
γές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄).
ζ) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011
«∆ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
η) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
θ) Του Π.∆/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκοµείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθµ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.84627 απόφα−
σης «∆ιασύνδεση Νοσοκοµείων και καθορισµός του
τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ
1681/Β/28.7.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την µε αριθµ. Υ7α/γπ οικ 14566/7.2.2011 εγκύκλιο
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε
θέµα «∆υνατότητα επιλογής Νοσοκοµείου και Ιατρού
από τους εφήβους έως 16 ετών».
5. Την υπ’ αριθµ. 23339/13−12−2012 εισήγηση της 1ης
ΥΠΕ Αττικής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

6. Την υπ’ αριθµ. 23η/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
7. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.123764/31−12−2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
Παίδων Αθηνών “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”» (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012)
8. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.121820/21−12−2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
Παίδων Πεντέλης» (ΦΕΚ 3428/Β΄/2012), αποφασίζουµε:

Αριθµ. Υ4α/οικ.123913
(6)
Ενοποιηµένος Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
Αττικής ΚΑΤ και του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 1

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/2012 «Νόµος αρ−
µοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρµογή του
νόµου «Έγκριση των σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδο−
τικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελ−
ληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
δ) Της παρ. 17 του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 «Ανα−
βάθµιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/
Α΄).
ε) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31/Α΄).
στ) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011
«∆ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
η) Του Π.∆/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκοµείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθµ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.84627 απόφα−
σης «∆ιασύνδεση Νοσοκοµείων και καθορισµός του
τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ
1681/Β/28.7.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθµ. 23339/13−12−2012 εισήγηση του ∆ιοι−
κητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
5. Την υπ’ αριθµ. 23η/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.123768/31−12−2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
Αττικής ΚΑΤ» (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012).

1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
µενα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και
β) Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης,
που υπάγονται στις διατάξεις του Ν∆ 2592/53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 1ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας Αττικής, διέπεται από τις διατάξεις του εν
λόγω νόµου και φέρει την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο
Παίδων Αθηνών Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠ∆∆ είναι το Γενικό Νοσοκοµείο
Παίδων Αθ. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» που βρίσκεται στην Αθήνα.
3. Το ΝΠ∆∆ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους οµόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έµβληµα της Ελλη−
νικής ∆ηµοκρατίας, ενδιάµεσος κύκλος: ∆ιοίκηση 1ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής – Γενικό Νοσοκοµείο
Παίδων Αθηνών Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ,
Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 2
Το ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆),
«Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ –
ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», έχει ∆ιοικητή και ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο, οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις
διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠ∆∆ είναι
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
ΑΡΘΡΟ 3
Η συνολική δύναµη κλινών του ενιαίου Νοµικού Προ−
σώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ορίζεται σε 816 κλίνες.
ΑΡΘΡΟ 4
Στο ενιαίο ΝΠ∆∆ ενοποιούνται οι οργανισµοί των Νο−
σοκοµείων που έχουν εκδοθεί Υ4α/οικ.121820/21−12−2012
(ΦΕΚ 3428/Β/2012) και Υ4α/οικ.123764/31−12−2012 (ΦΕΚ
3485/Β΄/2012) Kοινές Υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύ−
ουν κάθε φορά, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις οργανικές
θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
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7. Τις διατάξεις του Β.∆. 564/1961 «Περί συστάσεως του
Εθνικού Ιδρύµατος Αποκατάστασης Αναπήρων» (ΦΕΚ
139/Α΄/1961) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
τα Β.∆. 54/1970 (ΦΕΚ 14/Α΄/1970), Β.∆. 334/1973 (ΦΕΚ 100/
Α΄/1973) και τα Π.∆.106/1986 (ΦΕΚ 40/Α΄/1986), Π.∆. 68/1992
(ΦΕΚ 35/Α΄/1992) και Π.∆.307/2000 (ΦΕΚ 250/Α΄/2000),
αποφασίζουµε:

Αριθµ. Υ4α/οικ. 123881
(7)
Ενοποιηµένος Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου
N. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» και του Γενικού
Νοσοκοµείου Πατησίων.

ΑΡΘΡΟ 1

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄/2001), όπως έχουν τροπο−
ποιηθεί και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόµος αρµο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρµογή του
νόµου «Έγκριση των σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδο−
τικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελλη−
νικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές
στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«∆ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθµιση του
ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄).
ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
η) Του Π.∆/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκοµείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
θ) Των άρθρων 32 και 70 του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 31/Α)
2. Την αριθµ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.84627 απόφα−
σης «∆ιασύνδεση Νοσοκοµείων και καθορισµός του
τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ
1681/Β/28.7.2011), όπως ισχύει.
4. Τις υπ’ αριθµ. 23525/17−12−12 και 23507/18−12−12 ειση−
γήσεις της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
5. Την υπ’ αριθµ. 23/17−12−12 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ. 112155 (ΦΕΚ 3281/Β/2012)
κοινή υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθµ. Y4α/οικ.
123807/31−12−2012 (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012) κοινή υπουργική
απόφαση.

1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
µενα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΚΑΤ και
β) Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης,
που υπάγονται στις διατάξεις του Ν∆ 2592/53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 1ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας Αττικής, διέπεται από τις διατάξεις του εν
λόγω νόµου και φέρει την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο
Αττικής ΚΑΤ – Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠ∆∆ είναι το Γενικό Νοσοκοµείο
Αττικής ΚΑΤ που βρίσκεται στην Κηφισιά.
3. Το ΝΠ∆∆ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους οµόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έµβληµα της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, ενδιάµεσος κύκλος: ∆ιοίκηση 1ης Υγειονο−
µικής Περιφέρειας Αττικής – Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής
ΚΑΤ – Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Εξωτ. κύκλος:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 2
Το ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆),
«Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΚΑΤ – Εθνικό Κέντρο Απο−
κατάστασης» έχει ∆ιοικητή και ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι
αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις
του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠ∆∆ είναι
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
ΑΡΘΡΟ 3
Η συνολική δύναµη κλινών του ενιαίου Νοµικού Προ−
σώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ορίζεται σε 830 κλίνες.
ΑΡΘΡΟ 4
Στο ενιαίο ΝΠ∆∆ ενοποιούνται οι οργανισµοί των
Νοσοκοµείων που έχουν εκδοθεί µε τις σχετικές στο
προοίµιο της παρούσας (6) Κοινές Υπουργικές αποφά−
σεις και τα σχετικά στο προοίµιο της παρούσας (7) Β.∆.
και Π.∆/γµατα, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, συµπε−
ριλαµβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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7. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ. 121082/20−12−2012 απόφαση
(ΦΕΚ 3401/Β/2012) «Τροποποίησης της υπ΄αριθµ. Υ4α/
οικ.84627 απόφασης: “∆ιασύνδεση Νοσοκοµείων και κα−
θορισµός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργί−
ας τους” (ΦΕΚ 1681/Β/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει», αποφασίζουµε:
ΑΡΘΡΟ 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
µενα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκοµείο N. Iωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΕΙΟ» και
β) Γενικό Νοσοκοµείου Πατησίων,
που υπάγονται στις διατάξεις του Ν∆ 2592/53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 1ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας Αττικής, διέπεται από τις διατάξεις του εν
λόγω νόµου και φέρει την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο
Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠ∆∆ είναι το Γενικό Νοσοκοµείο
Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ».
3. Το ΝΠ∆∆ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους οµόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έµβληµα της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, ενδιάµεσος κύκλος: ∆ιοίκηση 1ης Υγειονο−
µικής Περιφέρειας Αττικής – Γενικό Νοσοκοµείο Ν. Ιω−
νίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ, Εξωτ. κύκλος:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
Το ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆),
«Γενικό Νοσοκοµείο Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –
ΠΑΤΗΣΙΩΝ», έχει ∆ιοικητή και ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι
αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις
του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠ∆∆ είναι
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
ΑΡΘΡΟ 3
Η συνολική δύναµη κλινών του ενιαίου Νοµικού Προ−
σώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ορίζεται σε 518 κλίνες.
ΑΡSΘΡΟ 4
Στο ενιαίο ΝΠ∆∆ ενοποιούνται οι οργανισµοί των
Νοσοκοµείων που έχουν εκδοθεί µε την αριθµ. Υ4α/
οικ. 112155 (ΦΕΚ 3281/Β/2012) κοινή υπουργική απόφαση
και την υπ’ αριθµ. Y4α/οικ. 123807/31−12−2012 (ΦΕΚ 3485/
Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις οργανικές
θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
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