
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της παραχώρησης χρήσης στον ΟΙΚΟ 
ΝΑΥΤΟΥ του ακινήτου ιδιοκτησίας του NAT επί 
των οδών Κ. Παλαιολόγου 15 και Καραΐσκου, στον 
Πειραιά για την στέγαση των κεντρικών του υπη-
ρεσιών.

2 Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για τη διε-
νέργεια δοκιμών και ελέγχων σε εξοπλισμούς και 
οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

3 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Διοικητή του Π.Γ.Ν. Λάρισας - Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤ-
ΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» με αρμοδιό-
τητα στον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙ-
ΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».

4 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους Ανα-
πληρωτές Διοικητές του Γ.Ν. Λασιθίου - Γ.Ν. - Κ.Υ. 
Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 9254/581 (1)
Έγκριση της παραχώρησης χρήσης στον ΟΙΚΟ 
ΝΑΥΤΟΥ του ακινήτου ιδιοκτησίας του NAT επί 
των οδών Κ. Παλαιολόγου 15 και Καραΐσκου, 
στον Πειραιά για την στέγαση των κεντρικών 
του υπηρεσιών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του

Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.»

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ' αριθμ. 1η/18.2.2016 απόφαση του Δ.Σ του 
Ν.Α.Τ.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 1/18.2.2016 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του NAT, για παραχώρηση στον 
Οίκο Ναύτου της χρήσης του κτιρίου ιδιοκτησίας του 
επί των οδών Κ. Παλαιολόγου 15 και Καραΐσκου στον 
Πειραιά για τη στέγαση των κεντρικών του υπηρεσιών, 
με τους εξής όρους:

• Η παραχώρηση θα γίνει, για είκοσι (20) χρόνια, με 
ετήσιο μίσθωμα 30.000,00 €.

• Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ θα μεριμνήσει για την έκδοση 
οποιασδήποτε άδειας τυχόν απαιτηθεί για τη λειτουργία 
των υπηρεσιών του.

• Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ θα αναλάβει την υποχρέωση να 
συντηρεί τους χώρους του κτιρίου.

• Επιμέρους λεπτομέρειες και οι ειδικότεροι όροι της 
εφαρμογής που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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των ως άνω αναφερομένων θα περιλαμβάνονται στη 
σχετική σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί μεταξύ 
του NAT και του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, το κείμενο της οποίας 
θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του NAT.

• Η έναρξης ισχύος της παρούσας αποφάσεως είναι 
από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Ναυτιλίας και Νησιωτικής
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

    Αριθμ. Γ2/53077/6453 (2)
Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για τη δι-
ενέργεια δοκιμών και ελέγχων σε εξοπλισμούς 
και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπο-
ρευμάτων.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου δεύτερου του Ν. 1741/1987 (ΦΕΚ Α΄ 225) 

«Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεύθυνση Οδι-
κή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που 
υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957».

β. των τμημάτων 1.8.6 και 1.8.7 της αριθμ. 20655/2897 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1495/Β΄/2015), 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι-
ατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 
21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων 
της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφο-
ρές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των 
35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/ 
Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β΄/2012) και 40955/4862 
(ΦΕΚ 2514/Β ΄/2013)» κοινών υπουργικών αποφάσεων,

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ Α΄ 98).

δ. του Π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».

ε. του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

στ. του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ζ. του Π.δ. 75/2015 (Α΄ 117) «Διορισμός Υφυπουργών».
η. της υπ’ αριθμ. οικ. 19273/565/Φ. 1/17.03.2016 από-

φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 710/Β΄), «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη».

θ. της παραγράφου γ του άρθρου 2 της υπουργικής 
απόφασης 3591/3257 (ΦΕΚ 703/Β΄/2001) «Όροι και προ-
ϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων εμπο-
ρευμάτων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία 
ADR», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ι. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2/33426/3783/17.5.2016 από-
φαση διεξαγωγής σεμιναρίου Επιμόρφωσης πραγματο-
γνωμόνων ADR.

2. Τα από 13.6.2016 και 27.6.2016 πρακτικά αποτε-
λεσμάτων των εξετάσεων του σεμιναρίου Επιμόρφωσης 
πραγματογνωμόνων ADR που πραγματοποιήθηκε από 
30.5.2016 έως και 13.6.2016.

3. Την ανάγκη ορισμού πραγματογνωμόνων για τον 
έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμά-
των, των δεξαμενών, του εξοπλισμού των και την έκδοση 
φύλλων δοκιμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και τις διατάξεις της ADR.

4. Την 31151/3501/20.9.2013 προηγούμενη απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων με την οποία πιστοποιήθηκαν 
πραγματογνώμονες ADR όπου ο τελευταίος κωδικός 
πραγματογνωμόνων ADR που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
ο κωδικός 123.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Πιστοποιούμε τους παρακάτω διπλωματούχους και 
πτυχιούχους μηχανικούς με τους αντίστοιχους κωδικούς 
πραγματογνωμόνων ADR ως «πραγματογνώμονες ADR» 
για τη διενέργεια ειδικών ελέγχων οχημάτων μεταφοράς 
επικινδύνων εμπορευμάτων:

Α/Α
ΟΝΟΜΑ-
ΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. 

ADR

1.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
και Μηχανικός Υπολογιστών 124

2.
ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός 125

3.
ΜΗΤΑΚΑΚΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός 126

4.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός 127

5.
ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μηχανικός Οχημάτων 
(Τ.Ε.) 128

2. Οι παραπάνω πραγματογνώμονες επιτρέπεται να 
δραστηριοποιούνται μέσα από «Φορείς Ελέγχου ADR» 
που έχουν αναγνωρισθεί από το ΥΠΥΜΕΔΙ για το σκοπό 
αυτό, το δε έργο τους συνίσταται στη διενέργεια δοκιμών 
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και ελέγχων σε εξοπλισμούς και οχήματα μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τη Συμφωνία ADR.

3. Με τον έλεγχο σε όχημα μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφω-
νίας ADR και της εθνικής νομοθεσίας, εκδίδεται φύλλο 
δοκιμών που υπογράφεται από τον πραγματογνώμονα 
που διενήργησε τον έλεγχο και τον εξουσιοδοτημένο 
υπεύθυνο του Φορέα ελέγχου ADR.

4. Οι προαναφερόμενοι πραγματογνώμονες πρέπει 
να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, να παρα-
κολουθούν όλες τις διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με την 
εφαρμογή της Συμφωνίας ADRκαι των σχετικών Οδηγιών 
και προτύπων περί των οποίων θα ενημερώνουν σχετικά 
το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Παπάγου, 25 Αυγούστου 2016

 Η Υφυπουργός

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Ι

        Αριθμ. 41141 (3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Διοικητή του Π.Γ.Ν. Λάρισας - Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤ-

ΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» με αρμοδιότη-

τα στον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙ-

ΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ -
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
(Αριθμ. πράξης Α5)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 και 9, του άρθρου 7, του

Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005), 
περί αρμοδιοτήτων του Διοικητή και Αναπληρωτή Διοι-
κητή του Νοσοκομείου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70 του Ν. 3918/2011 
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/2.3.2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 11, 12, 13 και 14 
του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/27.6.2011).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4025/ 
2.11.2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 228/Α/2.11.2011).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 "Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτι-
κής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη-

ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου 
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας 
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μεί-
ωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 
οικονομίας» και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 123786/31.12.2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και το 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙ-
ΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (ΦΕΚ 3486/Β/31.12.2012).

7. Την αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.36799/23.5.2016 
(ΦΕΚ 267/ΥΟΔΔ /26.5.2016) κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, σύμφωνα 
με την οποία ο ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ διο-
ρίσθηκε ως Διοικητής του Π.Γ.Ν. Λάρισας - Γ.Ν. Λάρισας 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», αρμοδιότητας 
της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

8. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.62079/11.8.2016 (ΦΕΚ 444/ 
ΥΟΔΔ/23.8.2016) κοινή απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με 
την οποία ο ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ διορί-
σθηκε ως Αναπληρωτής Διοικητής του Π.Γ.Ν. Λάρισας - 
Γ.Ν. Λάρισας (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», με 
αρμοδιότητα στο Γ.Ν. Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», αρμοδιότητας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999), περί μεταβίβασης αρ-
μοδιότητας των διοικητικών οργάνων και δημοσίευσης 
κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

10. Την ανάγκη για εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουρ-
γία της αποκεντρωμένης μονάδας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Εκχωρεί στον Αναπληρωτή Διοικητή της αποκεντρω-
μένης μονάδας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
ΛΙΟΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, πλέον των αρμοδιοτή-
των του Αναπληρωτή Διοικητή οι οποίες προβλέπονται 
στην παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005, τις κάτωθι 
αρμοδιότητες από λήψεως της παρούσας και μέχρι νε-
οτέρας:

• Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγ-
χου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της 
αποκεντρωμένης μονάδας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».

• Εκπονεί και ενημερώνει σε μηνιαία βάση τον χάρτη 
υγείας του νοσοκομείου αρμοδιότητάς του και τον υπο-
βάλλει στον Διοικητή.

• Εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μα-
ζικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και το υπο-
βάλει προς έγκριση στο ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο.

• Εισηγείται στο ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο τη δη-
μιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων 
του νοσοκομείου αρμοδιότητάς του.




