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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
 (1)
  Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού του κοινωφε−

λούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥ−
ΜΑ ΥΓΕΙΑΣ» που κυρώθηκε με το από 2.1.2006 π.δ/
γμα (ΦΕΚ 44/ Β΄).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 11232/29.1.2005 πράξη της συμβολαιο−

γράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Γεωργίου Παπουτσάκη, 
το γένος Γεωργίου Ιωακείμ, όπως συμπληρώθηκε και δι−
ορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 11467/29.10.2005 πράξη της 
ίδιας, με την οποία η Ναυσικά χήρα Βασιλείου Τρίχα, ο 
Δημήτριος Τριχόπουλος και η Αντωνία σύζυγος Δημητρίου 
Τριχόπουλου σύστησαν κοινωφελές ίδρυμα, με την επωνυ−
μία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ» και με έδρα την Αθήνα.

2. Τις διατάξεις του από 2 Ιανουαρίου 2006 π.δ. (ΦΕΚ 
44/ Β΄) «Περί εγκρίσεως συστάσεως κοινωφελούς ιδρύ−
ματος με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
και κύρωσης του οργανισμού αυτού.

3. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 98 παρ. 2 του α.ν. 
2039/1939, β) 101 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού 
Κώδικα και γ) 110 του Αστικού Κώδικα.

4. Την από 21.9.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του εν λόγω ιδρύματος, με την οποία αποφα−
σίστηκε η διεύρυνση του σκοπού του ιδρύματος.

5. Την από 4.2.2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Εθνικών Κληρ/των.

6. Την υπ’ αριθμ. 12124/22.4.2008 πράξη τροποποίησης 
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παπουτσάκη.

7. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίστηκαν 
αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών.

Με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού του 
κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

6461

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παραλείψεων.



6462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ» που κυρώθηκε με το από 2 Ιανουαρίου 
2006 π.δ. (ΦΕΚ 44/ Β΄), ως ακολούθως:

Άρθρο 2

Σκοπός

Στο άρθρο 2 «Σκοπός» του οργανισμού προστίθεται 
παράγραφος (γ) και διαμορφώνεται αυτό ως εξής:

Σκοπός του ιδρύματος είναι 
α) Να προάγει και αξιοποιεί τη μελέτη και έρευνα στον 

επιστημονικό, κοινωνικό, οικονομικό και τεχνικό τομέα 
σε θέματα σχετικά με την προστασία και την προαγωγή 
της υγείας καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση 
ασθενειών, με έμφαση στον Ελληνικό πληθυσμό, αυ−
τόνομα ή σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας και άλλους συναφείς Ελληνικούς και διεθνείς 
φορείς και οργανισμούς καθώς και σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β) Να ενημερώνει την κοινή γνώμη σε θέματα σχετικά 
με την υγεία.

γ) Να παρέχει επείγουσα (ή και μη επείγουσα) αν−
θρωπιστική, επισιτιστική και αναπτυξιακή βοήθεια προς 
τους πληθυσμούς αναπτυσσομένων χωρών, προκειμένου 
να συντελέσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
αυτών των χωρών. 

Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ανα−
θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος. 

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

         ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
          ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. Δ13/ο/4243 (2)
Παράταση της προθεσμίας για την εξέταση και εκδίκα−

ση των δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κα−
τοχή Μηχανημάτων Έργου πριν την 1.1.1993.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το π.δ. 71/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερει−
ακές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 
30Α΄/11.3.1993).

3. Το π.δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 167/1992, 
σε συνδυασμό με το π.δ. 910/1977 «Περί Οργανισμού του 
τέως Υ.Δ.Ε.», όπως ισχύει σήμερα.

4. Την υπ’ αριθμ. ΕΔ1/09/116/Φ.Σπ/24.2.1988 εγκύκλιο για 
τον οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

5. Το ν. 2503/1977 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α΄/30.5.1997) 
και ιδιαίτερα το άρθρο 1, παράγραφος 5 αυτού. 

6. Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή υπουργική 
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων 
ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» 
(ΦΕΚ 746Β΄/30.1.1990).

Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Το νόμο 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α΄/2006) «Τροποποιήσεις 

στην νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανά−
θεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και 
άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παρ. 6.

2. Την υπ’ αριθμ. Δ13ε/Ο/21814/4.12.2006 εγκύκλιο Ε.33 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ13ε/1764/29.1.2007 (ΦΕΚ 189/
Β΄/14.2.2007) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία διορθώθηκε 
από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 619/
Β΄/25.4.2007 και η οποία δημοσιεύθηκε και στο τεύχος 
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 
Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 
(Αρ. Φύλλου 41/7.2.2007) και αφορά:

α) Τον καθορισμό υποβολής δικαιολογητικών όσων 
στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριν την 
1.1.1993.

β) Τη συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση και 
εκδίκαση των παραπάνω δικαιολογητικών.

γ) Την παράταση προθεσμίας της παραπάνω διαδι−
κασίας μέχρι 2.12.2007.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ13ε/23552/13.12.2007 (ΦΕΚ 2429/
Β΄/27.12.2007) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία δόθηκε 
παράταση μέχρι 2.9.2008.

Και επειδή:
1. Στις 2.9.2008 έληξε η προθεσμία εφαρμογής της 

παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3481/2006. 
2. Εκκρεμούν περίπου 100 εκπρόθεσμες αιτήσεις εν−

διαφερομένων προς εξέταση, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 

που έληγε στις 2.9.2008 κατά δώδεκα (12) μήνες ακόμη 
μέχρι 2.9.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
F

    Αριθμ. Φ.21230/2096/402 (3)
Ανάθεση έργου με μίσθωση σε γιατρούς από το Ταμείο 

Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων 
Κοινής Ωφέλειας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−

ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και 




