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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 292

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

22 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

από τον ΚΑΕ 0517 (12.500 ευρώ) και τον ΚΑΕ 0711 (27.500
ευρώ) του τακτικού προϋπολογισμού ΓΕΕΘΑ.
δ. Την από 21 − 01 − 2011 σχετική πρόταση του Αρχηγού
Γ.Ε.ΕΘ.Α., αποφασίζουμε:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σχολείο Επιμόρφωσης Αξ/κών Στρατολογικού −
Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων. ...............................
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−
06−2008 (ΦΕΚ ΒΊ353) Απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γε−
νικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί κατα−
χρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Ζ1−
21/17−01−2011 (ΦΕΚ Β΄ 21) Απόφαση του Υφυπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. ..............
Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμή−
θεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ
2007− 2013 από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ. ..........
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3511.4/49/2002/11.3.2002
Απόφασης ΥΕΝ/ΔΝΕΡ1ο «Όροι, διαδικασίες, προ−
ϋποθέσεις εφαρμογής απαιτήσεων για την απα−
σχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών»
(Β΄ 306), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
3511.4/20/2004/11.11.2004 (Β 1782) όμοια ......................
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους ομο−
γενείς υπό στοιχεία: ΜΑΝΓΚΟ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗ−
ΤΡΑΚΗ, ΡΟΓΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του ΓΙΑΝΝΗ. ................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: Φ. 331/6/280634
(1)
Σχολείο Επιμόρφωσης Αξ/κών Στρατολογικού − Στρα−
τιωτικών Νομικών Συμβούλων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 57 παράγραφος 1 του ν. 3883/
2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενό−
πλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 167/24−9−2010).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 «Κώδι−
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη 40.000 ευρώ και θα καλυφθεί

Άρθρο 1
Γενικά
Για την απόκτηση εξειδικευμένων νομικών γνώσεων
και τη διαρκή επιμόρφωσή τους σε αντικείμενα της
αρμοδιότητάς τους, οι Αξκοί του Κοινού Σώματος
Στρατολογικού − Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων,
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 54
του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), εκπαιδεύονται στο Σχο−
λείο Επιμόρφωσης Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων
(ΣΕΣΝΣ).
Άρθρο 2
Έδρα−Εκπαίδευση−Διάρκεια
1. Το ΣΕΣΝΣ λειτουργεί στη Σχολή Στρατολογικού
υπό την εποπτεία της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ. Στο παραπάνω
Σχολείο φοιτούν Αξκοί (ΣΣΝΣ) βαθμού Λοχαγού, μετά
την επιτυχή αποφοίτησή τους από το σταδιοδρομικό
σχολείο του βαθμού τους και Ταγματάρχη.
2. Η εκπαίδευση − επιμόρφωση διαρκεί έως 5 εβδομά−
δες, διεξάγεται σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα, που
εγκρίνεται από τη ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ και περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο τα παρακάτω αντικείμενα:
α. Διοικητικό Δίκαιο (δίκαιο διοικητικής πράξης, υπαλ−
ληλικό δίκαιο).
β. Διοικητικές Συμβάσεις και Δημόσια Έργα − Δίκαιο
Συμβάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων.
δ. Δίκαιο του Αέρα.
ε. Δίκαιο της Θάλασσας.
στ. Ποινικό Δίκαιο (Γενικό−Ειδικό) − Θέματα Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου.
ζ. Κοινοτικό Δίκαιο − Διεθνείς Οργανισμοί (OHE, EE,
NATO).
3. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος είναι δυ−
νατό να διοργανώνονται κατόπιν έγκρισης της ΔΣΣΝΣ/
ΓΕΕΘΑ συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις και επιμορφωτικές
συναντήσεις των εκπαιδευομένων με νομικούς συμβού−
λους άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.
4. Η πρόσκληση για παρακολούθηση γίνεται με δια−
ταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Εκπαιδευτές

1. Ως εκπαιδευτές στο ΣΕΣΝΣ μπορεί να καλούνται:
α. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ.
β. Τακτικοί καθηγητές των ΑΣΕΙ των Ενόπλων Δυ−
νάμεων.
γ. Δικαστικοί Λειτουργοί.
δ. Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων βαθμού Συ−
νταγματάρχη (και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των
ΕΔ) και ανωτέρων με προϋπηρεσία σε θέσεις Στρατιω−
τικών Νομικών Συμβούλων.
ε. Στελέχη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
στ. Δικηγόροι.
2. Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται
από τη ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ μετά από πρόταση της ΣΣΛ, ο
δε διορισμός του καθώς και τα θέματα της οικονομικής
του αποζημίωσης ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Απονομή Βεβαιώσεων
Στους εκπαιδευόμενους Αξκούς (ΣΣΝΣ) απονέμεται
μετά το πέρας της εκπαίδευσης Βεβαίωση Παρακο−

λούθησης του ΣΕΣΝΣ, σύμφωνα με το συνημμένο υπό−
δειγμα, που υπογράφεται από το Διοικητή της Σχολής
Στρατολογικού.
Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις
1. Για την πληρέστερη επιμόρφωση του συνόλου των
Αξκών (ΣΣΝΣ), που αναφέρονται στο άρθρο 1 της πα−
ρούσας απόφασης, ενόψει και της άμεσης ισχύος των
διατάξεων των άρθρων 54 έως και 59 του ν. 3883/2010,
είναι δυνατό για χρονικό διάστημα δύο ετών από την
έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, να καλούνται για
εκπαίδευση στο ΣΕΣΝΣ και Αξκοί (ΣΣΝΣ) ανεξάρτητα
από το βαθμό τους.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Ζ1−74
(2)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−06−
2008 (ΦΕΚ Β 1353) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλ−
λαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες
δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την Ζ1−21/17−01−2011 (ΦΕΚ Β΄ 21) Απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα»,
β) του π.δ/τος 197/1997 (ΦΕΚ Α 156) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδι−
οτήτων της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του π.δ/τος 185/2009 (ΦΕΚ Α’ 213) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
− Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενι−
κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,
δ) του π.δ./τος 189/2009 (ΦΕΚ Α’ 221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
ε) του π.δ./τος 89/2010 (ΦΕΚ Α’ 154) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. γ’ περ. 1 στοιχ. ββ’ του π.δ./τος
96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
ζ) της με αριθμ. Οικ. 20854/54/2010 απόφασης (ΦΕΚ
Β’ 1673) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο Κεγκέ−
ρογλου και Άννα Νταλάρα» και
η) του άρθρου 9 «Στελέχωση και Οργάνωση της Γενι−
κής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 «Ηλε−
κτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών
και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων (ΦΕΚ Α΄ 189).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ
Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει, και
της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου,
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 13 του
ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α’ 152) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως
ισχύει − Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)».
3. Την υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−06−2008 (ΦΕΚ Β 1353) Από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση
αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί
καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,
4. Την υπ’ αριθμ. Ζ1−21/17−01−2011 (ΦΕΚ Β’ 21) Απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την
τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−06−
2008 (ΦΕΚ Β 1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.
5. Τις αποφάσεις των δικαστηρίων επί των οποίων στη−
ρίχθηκε η έκδοση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−06−2008 (ΦΕΚ
Β 1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και της υπ’
αριθμ. Ζ1−21/17−01−2011 (ΦΕΚ Β΄ 21) Απόφασης του Υφυ−
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πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και
την υπ’ αριθμ. 1030/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου που
έχει εκδοθεί επί υποθέσεως συλλογικής αγωγής ένωσης
καταναλωτών κατά ασφαλιστικής εταιρείας.
6. Το γεγονός ότι οι συνέπειες του δεδικασμένου της
ανωτέρω αποφάσεως έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδια−
φέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την
προστασία των καταναλωτών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−
798/25−06−2008 (ΦΕΚ Β 1353) Απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών
Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με την Ζ1−21/17−01−2011 (ΦΕΚ Β’ 21)
Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, ως εξής:
1. Στο διατακτικό της Υπουργικής Απόφασης μετά το
«αποφασίζουμε:» προστίθεται ο τίτλος «Κεφάλαιο Α’» το
οποίο περιλαμβάνει τις παραγράφους 1, 2 και 3.
2. Μετά το εδάφιο ζ’ της παραγράφου 3 προστίθεται
«Κεφάλαιο Β» ως εξής:
«Κεφάλαιο Β
Την απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης των Γενικών
Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί με
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί συλλογικών αγωγών
ενώσεων καταναλωτών, σε συμβάσεις που συνάπτουν Ασφα−
λιστικές Εταιρίες με τους καταναλωτές, ως ακολούθως:
α) όρος σε συμβάσεις ασφαλίσεως νοσοκομειακής
περίθαλψης που επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία
να προβαίνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ασφα−
λίσεως ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία ανανέωσης της
ασφαλιστικής αυτής κάλυψης, σε αύξηση των ασφαλί−
στρων χωρίς να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των
προτέρων, ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή με
βάση τα οποία θα γίνεται η αύξηση αυτή.»
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
Ζ1−798/25−06−2008 (ΒΊ353) Υπουργικής Απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Ζ1−21/17−01−
2011 (ΦΕΚ Β’ 21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
4. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. 1247/4.02.2011
(3)
Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ 2007−
2013 από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ.
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
− Toυ άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ΠΔ 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α/22−4−2005)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4650

− Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α/10−3−2000) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει σήμερα.
− Τις διατάξεις των άρθρων 3,6,7,9 και 10 του Ν.
3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α/18−6−2007) «Προμήθειες φορέ−
ων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2) Την υπ΄ αριθμ. Υ4β/Γ.Π.121116/Φ8γ2, Φ ΕΣΠΑ Απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Έγκριση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ στο πλαίσιο των Περιφερει−
ακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ».
3) Του Π.Δ. 187/09 (ΦΕΚ 214/Α’/7−10−09) περί «Διορισμού
Υπουργών και Υφυπουργών», όπως τροποποιήθηκε με
τα Π.Δ. 88 και 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7−9−2010).
4) Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α/5−11−09) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5) Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 128404 και 128405/14.10.2010
(ΦΕΚ 1647 /τεύχ. Β΄/15.10.2010) Κοινές Αποφάσεις του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−

κής Αλληλεγγύης περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χρ.
Αηδόνη και Μιχ. Τιμοσίδη αντίστοιχα».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν. 3868/2010
«Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοι−
πές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τ.Α/3−8−2010).
7) Τις διατάξεις του Ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φρο−
ντίδα Υγείας» (ΦΕΚ 53/Α/18.2.2004).
8) Την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.104474/24.08.2010 Απόφαση
της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με
την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της προμήθειας 167
ασθενοφόρων και 19 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του
ΕΚΑΒ, συνολικού προϋπολογισμού 13.590.000 ευρώ.
9) Τις σχετικές εισηγήσεις των Διοικητών των οικείων
Υγειονομικών Περιφερειών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την κατ΄ εξαίρεση διενέργεια της δημο−
πράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλι−
σμού από τους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007
με πόρους του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

α/α

Υ.Πε.

Φορέας

Φορέας διενέργειας

Περιγραφή εξοπλισμού Β.Ι.Τ.

1

2η

Γ.Ν.− Κ.Υ. Λήμνου

Γ.Ν.− Κ.Υ. Λήμνου

Αξονικός τομογράφος 16 τομών

Γ.Ν. Καλαμάτας

Γ.Ν. Καλαμάτας

Μαγνητικός τομογράφος 1.5 Tesla

Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων

2

6η

3

Γραμμικός επιταχυντής, τύπου Α

4

Αναισθησιολογικά μηχανήματα / 2 τεμ.

5

Αναλυτής αερίων αίματος / 2 τεμ.

6

Αναπνευστήρες νεογνικοί / 2 τεμ.

7

Αναπνευστήρες φορητοί / 2 τεμ.

8

Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενι−
ζέλειο – Πανάνειο»

9

Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενι−
ζέλειο – Πανάνειο»

Απινιδωτές διφασικοί
Ηλεκτροκαρδιογράφοι / 3 τεμ.

10

Θερμοκοιτίδες / 4 τεμ.

11

Κλίνη ανάνηψης νεογνών / 2 τεμ

12

Μικροφυγόκεντρος

13

Χολερυθρινόμετρο

14
15

Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου

Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου

Μηχάνημα εξωσωματικής υπερθεμικής χημειοθεραπείας
Σύστημα κρυοθεραπείας

7η

16

Αναπνευστήρας νεογνών

17

Θερμοκοιτίδες απλής νοσηλείας / 2 τεμ.

18

Θερμοκοιτίδες εντατικής νοσηλείας / 3 τεμ.

19

Κλίνες εντατικής νοσηλείας / 7 τεμ.

20
21
22

Γ.Ν. Χανίων
«Ο Άγιος
Γεώργιος»

Γ.Ν. Χανίων
«Ο Άγιος
Γεώργιος»

Μηχάνημα εξωνεφρικής αντιμετώπισης βαρέως πασχόντων
Παρακλίνια Monitors
Παρακλίνια Monitors menn / 2 τεμ.

23

Στρώματα βαρέων πασχόντων / 7 τεμ.

24

Συσκευές Led φωτοθεραπείας / 4 τεμ.

25

Συσκευή αυτόματης παρασκευής ολικής παρεντερικής διατροφής

26

Σύστημα παρακολούθησης HOLTER

27

Υπερηχοτομογράφος νεογνών
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α/α

Υ.Πε.

Φορέας

Φορέας διενέργειας

Περιγραφή εξοπλισμού Β.Ι.Τ.

28

−

Ε.Κ.Α.Β.

Ε.Κ.Α.Β.

Ασθενοφόρα αυτοκίνητα προνοσοκομειακής φροντίδας (167
τεμ.) και Κινητές μονάδες επείγουσας προνοσοκομειακής
φροντίδας (19 τεμ.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ

F
Αριθ.: 3511.4/01/2011
Άρθρο 4
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3511.4/49/2002/11.3.2002 Από−
«α) i. Υπό την επιφύλαξη των πιο κάτω σημείων ii και
φασης ΥΕΝ/ΔΝΕΡ1ο «Όροι, διαδικασίες, προϋποθέ− iii, προκειμένου συνταξιούχος λόγω γήρατος ναυτικός
σεις εφαρμογής απαιτήσεων για την απασχόλη− που επανέρχεται στην ενέργεια να ναυτολογηθεί σε
ση συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών» (Β΄ 306), οποιαδήποτε κατηγορία πλοίου θα πρέπει να λάβει
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3511.4/20/200 ειδική έγγραφη άδεια που εκδίδεται από το Γραφείο
4/11.11.2004 (Β 1782) όμοια.
Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) εφόσον διαπι−
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2987/2002 (Α’ 27).
β. Τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 34 του κω−
δικοποιημένου με το Π.Δ. 913/1978 (Α’ 220), Ν. 792/1978,
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 1
του Ν. 2987/2002 (Α’ 27).
γ. Την υπ’ αριθμ. 3511.4/49/2002/11.3.2002 (Β’306) Από−
φαση YEN, όπως τροποποιήθηκε με την 3511.4/20/2004/
11.11.2004 (Β’ 1782) όμοια.
δ. Την υπ’ αριθμ. 662/1998 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει
γίνει αποδεκτή.
ε. Τα άρθρα 24 (28) και 25 (29) (άρθρο 5, Π.Δ. 320/2001)
του Π.Δ. 242/99 (Α’ 201) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
«Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».
στ. Το ΠΔ 96/2010 (Α 170) «Σύσταση Υπουργείου Θα−
λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων» και τα άρθρα 2, παρ. 1 και 5
του Π.Δ. 127/2010 (Α’ 214) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».
ζ. Τη σκοπιμότητα ενίσχυσης της δραστηριοποίησης
της Ελληνικής φορτηγής ποντοπόρου ναυτιλίας, με την
εξασφάλιση προσοντούχων και εμπείρων στελεχών.
η. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του NAT,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Η παράγραφος (α) του άρθρου 4 της Απόφασης που
αναφέρεται στο σημείο (γ) του προοιμίου, τροποποιείται
ως ακολούθως:

στωθεί με βάση τους καταλόγους του Γ.Ε.Ν.Ε. ότι δεν
προσφέρεται προς ναυτολόγηση εν ενεργεία ναυτικός
της ειδικότητας ναυτολόγησης του συνταξιούχου. Η
ισχύς αυτής της άδειας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
των οκτώ (8) μηνών και ανανεώνεται, εφόσον συντρέ−
χουν οι ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις.
ii. Συνταξιούχος λόγω γήρατος ναυτικός μπορεί, επα−
νερχόμενος σε ενέργεια, να ναυτολογηθεί σε φορτηγά
πλοία με Ελληνική σημαία ή ξένη σημαία συμβεβλημένα
με το NAT, κάθε κατηγορίας, διεθνών πλόων και ολικής
χωρητικότητας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κόρων
προς άσκηση καθηκόντων διακυβέρνησης (Πλοιάρχου)
ή διεύθυνσης μηχανοστασίου πλοίου (Πρώτου Μηχα−
νικού).
iii. Προκειμένου συνταξιούχος λόγω γήρατος ναυτικός
που επανέρχεται στην ενέργεια να ναυτολογηθεί σε:
− θαλάσσια ταξί ή
− επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας έως εικοσι−
πέντε (25) κόρων που εκτελούν τοπικούς πλόες, κατά
τους οποίους το πλοίο δεν απομακρύνεται πέραν των
έξι (6) ναυτικών μιλίων από τον αφετήριο λιμένα,
πρέπει να λάβει ειδική έγγραφη άδεια που εκδίδεται
από τη Λιμενική Αρχή που εξέδωσε την άδεια θαλασσίου
ταξί ή τη Λιμενική Αρχή αφετήριου λιμένα δραστηριο−
ποίησης του πλοίου αντίστοιχα και χορηγείται εφόσον
διαπιστωθεί, με βάση τους τηρούμενους καταλόγους,
ότι δεν προσφέρεται προς ναυτολόγηση στην περιοχή
αρμοδιότητας της υπόψη Λιμενικής Αρχής εν ενεργεία
ναυτικός της ειδικότητας ναυτολόγησης του συνταξι−
ούχου. Η ισχύς αυτής της άδειας δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών και ανανεώνεται, εφό−
σον συντρέχουν οι ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις.».
Άρθρο Δεύτερο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

4652

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(5)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους ομογε−
νείς υπό στοιχεία: ΜΑΝΓΚΟ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ,
ΡΟΓΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του ΓΙΑΝΝΗ.
1. Με την αριθ. 25728/ 26/01/2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς υπό στοιχεία: ΜΑΝ−
ΓΚΟ ΜΑΡΙΑ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, κατοίκου Δήμου
Πάρου, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 427573, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

2. Με την αριθ. 26021 / 26/01/2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: ΡΟ−
ΓΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, κατοίκου Δήμου
Θήρας, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 427038, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ 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. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

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.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• 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 επι−
στρέφονται.
• 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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• 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.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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