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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   17802/Ε5 (1)
Κοστολόγηση Συγγραμμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτι−

κών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) − Πανεπιστημιακού και Τεχνο−
λογικού τομέα.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 20 περίπτ. ΣΤ, 30 παρ.2 του Ν. 1404/83 

«Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» (ΦΕΚ 173 τ.Α΄).
β) Toυ άρθρου 23 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87Α΄), όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 
1674/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄).

γ) Του άρθρου 15 του Ν. 3549/07 «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ» 
(ΦΕΚ 69/τ.Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156/ 
τ.Α΄).

ε) Του άρθρου 4 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152 /τ.Α΄).
στ) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄). 

ζ) Της με αρ. Ε5/5878/88 (ΦΕΚ 838/τ.Β΄) απόφασης του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «περί 

έκδοσης και διακίνησης διδακτικών βιβλίων των ΤΕΙ 
και αντίστοιχες καταβολές» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την 53388/Ε5/03 (ΦΕΚ 761/τ.Β΄). 

η) Της με αρ. Φ1/76244/Β3 (ΦΕΚ 957/Β΄/30−6−10) απόφα−
σης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών 
συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των ΑΕΙ 
και ΑΕΑ και της πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών».

θ) Της με αρ. Φ.12.1/137002/Β3/23−10−08 (ΦΕΚ 2226/τ.Β΄) 
απόφασης κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων διάθεσης διακί−
νησης κοστολόγησης και πληρωμής διδακτικών συγ−
γραμμάτων».

2. Της με αριθμ. 1120/Η/2010 (ΦΕΚ 1τ.Β΄/08−01−2010) από−
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρα−
σκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3. Το πρακτικό με αριθμ. 1Β/25−1−2011 της Επιτροπής 
Κοστολόγησης Βιβλίων ΑΕΙ.

4. Της με αριθμ. Φ.12.1/100005/Β3/25−7−2008 απόφασης 
συγκρότησης της Επιτροπής Κοστολόγησης Βιβλίων 
ΑΕΙ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ. αρ. 
Φ.12/ 126276 /Β3/11.10.2010 απόφασης της Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν αυτής που 
έχει προβλεφθεί στην Υπουργική απόφαση Φ.12.1/137002/
Β3/23−10−08 (ΦΕΚ 2226/τ.Β΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει και η οποία θα βαρύνει τους 
προϋπολογισμούς των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ και θα καλύ−
πτεται από τις εγνεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ (ΚΑΕ 2422 ειδ. φ. 
19−240) για διανομή συγγραμμάτων που έλαβε χώρα κατά 
τα προηγούμενα ακ. έτη. Για διανομή συγγραμμάτων του 
τρέχοντος ακ. έτους 2010−11 και για τα επόμενα ακαδη−
μαϊκά έτη η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
θα εγγράφονται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς 
του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ, αποφασίζουμε:

Κοστολογούμε και ανακοστολογούμε τα παρακάτω 
βιβλία ως εξής:
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡ. 
ΣΕΛ.

ΤΙΜΗ
ΚΟΣΤ

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑΚΟΣΤ

ακ. 
έτος

ISBN

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Π. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

544 23,60 2008−09 978−
960−

931326−
1

2 Χρηματοοικονομικά 
Μαθηματικά

Σαριαννίδης 
Νικόλαος και

Μποντζίδου Ελένη

Σαριαννίδης 
Νικόλαος

212 9,00 2010−11 978−
960−

92844−
0−0

3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ & ΕΓΛΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΔΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΔΕΑΣ

400 23,00 26,67 2010−11 978−
960−

90044−
2−8

Εγκρίνουμε την πληρωμή στους συγγραφείς ή εκδότες 
των βιβλίων της κατηγορίας (βιβλία εμπορίου−βιβλία έκδο−
σης των ιδίων των συγγραφέων με ελεύθερη τιμή)στους 
οποίους καταβάλλεται η τιμή που καθορίστηκε για κάθε 
αντίτυπο χωρίς την υποχρέωση της καταβολής συγγρα−
φικών ή εκδοτικών δικαιωμάτων. Η αποζημίωση των συγ−
γραφέων ή εκδοτών κάθε βιβλίου θα γίνεται μετά την ολο−
κλήρωση διανομής των συγγραμμάτων στους σπουδαστές 
και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F

    Αριθμ. Υ4α/οικ.18421 (2)
Πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων 

Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις 
Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του 

άρθρου 2 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) «Αναβάθμι−
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης». 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΑΦ.7 (ΥΑ Φ.700/
ΑΔ218421/Σ.560) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνι−
κής Άμυνας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Προστασίας του Πολίτη «Παροχή του δικαιώματος 
υγειονομικής περίθαλψης στα στρατιωτικά Νοσοκομεία 
στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών ..... και 
στους μόνιμους κατοίκους ορισμένων νήσων .....»

«Υγειονομική Περίθαλψη στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία 
στους υπαλλήλους Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κα−
τοίκους ορισμένων νήσων» (ΦΕΚ 1357/Β΄/2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/A/2005) και το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί επιπλέον 
δαπάνη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4. Την υπ΄ αρ.Υ4α/137327 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1757/9.11.2010) «Πλαίσιο συνεργασίας 
των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ με τα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρε−
σίες των Ενόπλων Δυνάμεων», αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχείο 4 του προοιμίου Κοινή Υπουργική από−
φαση αντικαθίσταται ως εξής:

1. Όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα Στρατι−
ωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
(401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ) με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πλη−
θυσμού της χώρας.

2. Ο αριθμός των πολιτών που εισάγονται σε κάθε 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο εξαρτάται από την πληρότητα 
των κλινών και αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη ύπαρ−
ξης ικανού αριθμού κενών κλινών για την εξυπηρέτηση 
εκτάκτων αναγκών του στρατιωτικού προσωπικού και 
των λοιπών δικαιούχων περίθαλψης σε αυτό δεδομέ−
νου όντως ότι τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία τελούν σε 
καθεστώς διαρκούς εφημερίας. 

3. Ο αριθμός των κλινών που διατίθενται καταρχάς στο 
πλαίσιο της συνεργασίας ανακαθορίζεται ως εξής:

• 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
10 κλίνες. 

• ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10 κλίνες
• 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 15 κλίνες.
• 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΥ 10  έως 15 κλίνες
• 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ−

ΔΕΥΣΗΣ 15 Κλίνες
Οι ως άνω διαθέσιμες κλίνες των Στρατιωτικών Νο−

σοκομείων θα ανακοινώνονται καθημερινά στο Εθνικό 
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), κατά το πρότυπο 
των κλινών των ΜΕΘ, ώστε να εξυπηρετούνται ασθενείς 
που διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ κατά τις εργάσιμες 
ώρες 07.30 – 14.30. Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία θα ορί−
ζουν καθημερινά εκπρόσωπο εφημερίας στο ΕΚΕΠΥ για 
τις ανάγκες του συντονισμού.

4. Δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών παρέχεται και 
στα εργαστήρια καθώς και στα ειδικά ιατρεία των ανω−
τέρω Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης με τη δυνατότητα διεξαγωγής εξειδικευ−
μένων εξετάσεων για κάθε πολίτη είτε μέσω παραπο−
μπής από Νοσοκομεία του ΕΣΥ στα οποία νοσηλεύεται 
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ο ασθενής είτε και με απευθείας ραντεβού. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αναρτάται στο 
διαδίκτυο ενδεικτικός πίνακας ειδικών εξετάσεων που 
μπορούν να πραγματοποιούνται στα εν λόγω Νοσοκο−
μεία καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα αντί−
στοιχα εργαστήρια. 

5. Οι ειδικοί στρατιωτικοί ιατροί που υπηρετούν σε 
μονάδες εκστρατείας υγειονομικού εκτός Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης μπορούν να διατίθενται, παράλληλα προς 
τα στρατιωτικά καθήκοντά τους, στα Νοσοκομεία του 
ΕΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν πανεπιστημιακών 
κλινικών, μονάδων ή εργαστηρίων που λειτουργούν σε 
αυτά, για την κάλυψη αναγκών τους. 

Η διάθεση γίνεται μετά από αίτημα της διοίκησης του 
Νοσοκομείου που υποβάλλεται μέσω του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας.

Οι στρατιωτικοί ιατροί τοποθετούνται ανάλογα με 
την ειδικότητά τους ως επιστημονικοί συνεργάτες των 
αντίστοιχων κλινικών, μονάδων ή εργαστηρίων και συμ−
μετέχουν στο νοσηλευτικό (κλινικό ή εργαστηριακό) 
έργο του νοσοκομείο υπό το νομικό καθεστώς που 
ισχύει για το νοσηλευτικό τους έργο στα Νοσοκομεία 
των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Για τις ανάγκες της Ιατρικής Υπηρεσίας και μόνον ο 
βαθμός του λοχαγού θεωρείται αντίστοιχος του επιμε−
λητή Β΄, ο βαθμός του ταγματάρχη του επιμελητή Α΄ και 
ο βαθμός του αντισυνταγματάρχη του διευθυντή.

Οι στρατιωτικοί ιατροί προσφέρουν κατά προτεραι−
ότητα τις υπηρεσίες τους στο στρατιωτικό προσωπικό 
και τους δικαιούχους περίθαλψης στα νοσοκομεία των 
Ενόπλων Δυνάμεων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία 
του ΕΣΥ στα οποία είναι τοποθετημένοι. 

Το στρατιωτικό προσωπικό και οι δικαιούχοι περί−
θαλψης στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες των νοσοκομείων του 
ΕΣΥ στα οποία είναι τοποθετημένοι οι στρατιωτικοί 
ιατροί αντιμετωπίζονται με τους όρους που ισχύουν για 
τη νοσηλεία ή την εξέταση τους στα νοσοκομεία των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

6. Οι στρατιωτικοί ιατροί αλλά και οι οπλίτες ιατροί που 
είναι τοποθετημένοι σε στρατιωτικές μονάδες για την 
πρωτοβάθμια περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού 
συνεργάζονται με τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας 
τους ώστε αυτοί μεν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στα Κέντρα Υγείας προς όφελος του γενικού πληθυσμού 
αντίστοιχα δε οι υποδομές των Κέντρων Υγείας θα διατί−
θενται και για το στρατιωτικό προσωπικό σε περίπτωση 
ανάγκης. Στις μονάδες που είναι απομακρυσμένες θα 
υπάρχει πάντα ιατρός της μονάδας.

7. Τα σχετικά ζητήματα θα ρυθμίζονται απευθείας 
μεταξύ της Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας 
και των στρατιωτικών σχηματισμών.

8. Οι ρυθμίσεις των τριών προηγούμενων παραγράφων 
ισχύουν αναλογικά και για το νοσηλευτικό προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων.

9. Όλα τα ασθενοφόρα οχήματα των Στρατιωτικών 
μονάδων και σχηματισμών θα διατίθενται για την εξυ−
πηρέτηση περιστατικών των Υγειονομικών Μονάδων του 
ΕΣΥ κάθε περιοχής και σε περίπτωση που τα ασθενο−
φόρα των μονάδων αυτών δεν επαρκούν για τη κάλυψη 
όλων των περιστατικών.

Η διάθεση των ασθενοφόρων των Ενόπλων Δυνάμεων 
θα γίνεται χωρίς να παρακωλύονται οι ανάγκες των 
στρατιωτικών μονάδων και κατόπιν υποβολής σχετικού 
αιτήματος από το ΕΚΑΒ, όπου αυτό λειτουργεί, η από 
τον οικείο υγειονομικού σχηματισμό του ΕΣΥ. 

10. Όλες οι Υγειονομικές Μονάδες της χώρας που είναι 
ενταγμένες στο σύστημα Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ δύναται να 
συνδεθούν, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, με το 
πρόγραμμα τηλεμετρικής του συστήματος «Φίλιππος».

Η σύνδεση αυτή θα πραγματοποιείται εφόσον είναι 
εφικτή η συμβατότητα των υπαρχόντων συστημάτων 
του ΕΣΥ με αυτά του συστήματος «Φίλιππος» ή η επίτευ−
ξη της συμβατότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος 
τόσο για το Υ.Υ.Κ.Α. όσο και για το Υ.ΕΘ.Α.

Η δε συνεργασία στον τομέα αυτό αποσκοπεί στην 
λειτουργία των μονάδων Τηλεϊατρικής του Ε.Σ.Υ. πέ−
ραν του καθημερινού πρωινού ωραρίου, όπως ισχύει 
σήμερα με το κέντρο αναφοράς του προγράμματος 
Τηλεϊατρικής του Ε.Σ.Υ. που είναι εγκατεστημένο στο 
Γ.Ν. Αττικής «Σισμανόγλειο» και σύμφωνα με τις υπάρ−
χουσες δυνατότητες των αντίστοιχων μονάδων των 
ενόπλων δυνάμεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΘΝΙΚΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΑΜΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

    F
    Αριθ. 363 (3)
Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» αρμοδιοτήτων Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησί−
ας και Σποράδων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, και 186 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του αριθμ. 129/2010 Προεδρικού Δια−
τάγματος «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

6. Την αριθμ. 76/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρω−
τοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Πε−
ριφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2011−2014.

7. Το από 22−12−2010 πρακτικό ορκωμοσίας των ανω−
τέρω.
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8. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την 
επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης από 
τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μαγνη−
σίας και Σποράδων ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων.

9. Την ανάγκη διασφάλισης του συντονισμού και της 
επίβλεψης του έργου της Πολιτικής Προστασίας, την 
ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη 
διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων και καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Μαγνησίας και Σποράδων

10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Α) Ορίζουμε τον Ρίνη Λεωνίδα του Ηλία, μέλος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, Εντεταλμένο 
Σύμβουλο, επί Θεμάτων Πολιτικής Προστασίας της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων και

Β) Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω Εντεταλμένο Σύμ−
βουλο να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη», όλα 
τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στα θέματα 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας και Σποράδων.

Αν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται 
οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες θα ασκούνται από 
τον Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  
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