Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 2562
Προεδρικό Διάταγμα 1990/2562

Αποφασίζουμε:

(2)
Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας
Ευρυτανίας» και έγκριση του Οργανισµού Διοίκησης και λειτουργίας του.
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχοντας υπόφη:
1. Τις ξιατάξεις των ρθρων 3, 4, 5, (παρ. 1} χαι 6 του Ν.Δ. 162/
1973 «περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων
ατόµωνο, Φ.227, όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 56
του Νόµου 1539/85 «Ένταξη επαναπατριζοµένων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισµούς
και άλλες διατάξεις,» Α 64),.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν.1586/1986 «Βαθµολογική ξιάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου,
Νοµικών Προσώπων τµοσίου Δικαΐου και των οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις» (Α 37).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Νόµου 1558/ 85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α 137).
4. Την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.1320/83 «Πρόσληψη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις (Α 6/ 11.1.83).
5. Την αριθ. 183/1900 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού ΟΌικονοµικχών .
6. Την αριθ. Υ.1035/1031336/820/1990 Κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στους
Υφυπουργούς Οικονοµικών» (Φ.
29], Β), αποφασίζουµε: '
“Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυµία, Εποπτεία, Έδρα.
Συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας» µε έδρα το Καρπενήσι. Το
Ίδρυµα εποπτεύεται από
το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

“Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Ιδρύµατος είναι: .
α) Η Περίθαλψη εξήντα (60) ατόµων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πνευµατικές ή κινητικές χαι δεν
µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. ΄
β) Η περίθαλψη είκοσι (20) ενηλίκων αυτοεξυπηρετουµένων ατόµων, από 65 ετών και άνω.
“Άρθρο 3
Παρεχόµενη Περίθαλψη
Το Ίδρυµα παρέχει στα άτοµα που περιθάλπει υγιεινή στέγη και διακΕξι
τροφή, κατάλληλο ρουχισµό, ιατροφαρμα΄χε΄υτική περίθαλψη φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και
αποκατάσταση (ιατρική, χοινωνική, επαγ.
γελµατικη) ενώ παράλληλα φροντίζει για την εισαγωγη, όσων έχούν
ανάγκη, σε χατάλληλο νοσηλευτικο ίδρυµα.
Επίσης επιδιώχεται η φυχική τόνωση χαι ή κοινωνική αποκατάσταση των περιθαλποµένων µε την εφαρμογη
διαφόρων ψυχαγωγικών
και εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Το πρόγραµµα αποκατάστασης αναπΐρων δύνανται να το παρακο.
λουθήσουν και άλλα ανάπηρα άτοµα, που χατοικούν στην περιοχή της
έδρας του Ιδρύµατος.
“Άρθρο 4
Προύποθέσεις εισαγωγής
1. Στο Ιδρυµα εισάγονται άτοµα και των δύο φύλων, ηλικίας από 18
ετών και πάνω, χρονίως πάσχοντα, απ' όλα τα διαµερίσµατα της χώρας και κατά προτίµηση από το νοµό
Ευρυτανίας αφού προσκοµισθούν
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) Αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας .
Έχκθεση κοινωνικής έρευνας µε πρόταση εισαγωγής στο ίδρυµα.
δ) Ιατρικό πιστοποιητικό για την αιτία του χρόνιου νοσήµατος, στο
οποίο θα αναγράφεται ότι το άτοµο που έχει ανάγκη ιδρυµατικής περίθαλψης δεν φέρει σύνδροµο
διανοητικής αναπηρίας, ή φέρει σύνδροµο το
οποίο δεν φθάνει µέχρι διεγέρσεων, ώ στε να γίνεται ανήσυχο και ακατάλληλο για συµβίωση, δεν πάσχει από
µολυσµατική νόσο, συφιλίδα,
φυµατίωση και από βαρύ νύσηµα που να χρειάζεται ειδική νοσηλεία, ή
από καρκίνο.
2. Οι περιθαλπόµενοι συµµετεχουν στη δαπάνη περιθαλφης τους
ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητές τους. Η συµµετοχή καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο βάσει
τιµολογίου µε κλίµακα ανάλογη
µε το ύψος του εισοδήµατος του χάθε περιθαλποµένου.
3. Οι εισαγόμενοι στο ίδρυµα µε απόφαση οικονοµικής αδυναµίας
απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων -- νοσηλείων, εκτός αν από
την ίδια την απόφαση προβλέπεται συµµετοχή,
Δύναται το ίδρυµα να ζητησει την έκδοση της αποφασης του Νοµάρχη που προβλέπεται από τις διατάξεις

του Ν.Δ. 57/73 Φ. 149 και
κατά τη διάρκεια περίθαλψης κάποιου ατόµου.
'“Άρθρο 5
. Διοίκηση
-Το Ίδρυµα διοικείται από 7 /µελές Διοικητικό Συµβουλιο, το οποίο
διορίζεται µε ισάριθµα αναπληρωµατιχα µέλη µε απόφαση του οικείου
Νοµάρχη και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο.
β) Έναν αιρετό εκπρόσωπο των περιθαλποµένων ή των κηδεµόνων
τους.
Υ) Έναν εκπροσωπο των εργαζοµένων.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που οριζεται από
την Κεντρική Ένωση ΔΑήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ).
ε) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (διοικητικό υπάλληλο ή
Κοιν. Λειτουργό),.
στ) Δύο έγκριτα πρόσωπα µε κοινωνική δράση. Εφόσον υπάρχουν σύλλογοι, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων
χαι
των περιθαλποµένων διορίζονται µε υπόδειξή τους.
Το Δ.Σ. εκλέγει στην πρώτη του συνεδρίάση µεταξύ των µελών του
έναν Αντιπρόεδρο µε µυστική ψηφοφορία των παρόντων µελών.
“Άρθρο 6
Λειτουργία Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το
µήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, καθώς επίσης και όταν ζητηθεί µε έγγραφη αίτηση τεσσάρων (4)
τουλάχιστον µελών αυτού, πάντοτε όµως µε πρόσκληση του Προέδρου.
2. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου µετέχει ο Προϊστάµενος του ιδρύµατος, ως εισηγητής, χωρίς
ψήφο.
3. Τα θέµατα που είναι για συζήτηση καταχωρούνται στην ηµερησία
διάταξη, η οποία χοινοποιείται έγκαιρα στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µαζί µε την πρόσκληση για
συνεδρίαση. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ηµερησία διάταξη δεν συζητούνται εκτός και εάν
πρόκειται γιατπείγοντα θέµαταχκαι αποφασίζουν τη συζήτηση όλα τα παρόντα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου.
4. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως, επικυρώνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο στην επόµενη συνεδρίαση
και καταχωρούνται από το
γραµµατέα σε ειδικό βιβλίο πρακτικών µονογραµµένο από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά υπογράφονται από
τον Πρόεδρο ή τον Προεδρέύοντα
.και τον γραµµατέα.
5. Ουδεµία απόφαση του Δ.Σ. εκτελείται εαν δεν έχουν επικυρωθεί τα
πρακτικά της συνεδριάσεως, στην οποία πάρθηκε η απόφαση. Προκειµένου για εξαιρετικές περικτώσεις, για
τις οποίες η εκτέλεση δεν επιδέχεται αναβολή, δύναται το Δ.Σ. µε ειδική απόφαση να θεωρηθεί ως επικυρωµένα
τα σχετικά πρακτικά για τα θέµατα αυτά µε σκοπό την άµεση
εκτέλεση της απόφασης. ΄
6. Το Α.Σ. για να έχει απαρτία πρέπει τα µέλη που βρίσκονται στην

συνεδρίαση να είναι περισσότερα από τα µέλη που απουσιάζουν.
Οι αποφασεις του Α.Σ. λαμβανονται µε ψηφοφρία και µε πλειοψηφία
των παρόντων µελων Σε περίπτωση ισοφηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου ή αυτού που προεδρεύει.
7. 'Όταν µέλος του Α.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα σε δύο συνεχείς
συνεδριάσεις, αντικαθίσταται µε απόφαση του Νοµάρχη, ύστερα από
αναφορά του Προέδρου του Δ.Σ.
&. Γραµματεας του Δ.Σ. οριζεται υπαλληλος του Ιδρύµατος µε απόφαση αυτού.

Άρθρο 7

Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου
Το Διοικητικό Συµβούλιο:

1.Διοικεί και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του ιδρύµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2.Εγκρίνει για τη λειτουργία του ιδρύµατος τις απαιτούµενες δαπάνες µέσα στα όρια των πιστώσεων του
προ πολογισµού, του οποίου δύναται να ζητήσει από την οικεία Νοµαρχία την τροποποΐηση χαι
αναµόρφωση µέσα στο σικονοµικό έτος, µε τη διαδικασία του άρθρου 10
του παρόντος.

3.Διορίζει όλο το προσωπικό, σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία και
ασκεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην
υπηρεσιακή χατάσταση χαι τον πειθαρχικό
έλεγχο του προσωπικού.

4.Αποφασίζει για τα εισαγόµενα άτοµα συμφωνα µε τις προύποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος. ΄

5δ.Είναι αρµ.οδιο για όλα τα θέµατα, χωρις εξαίρεση, που σχετιζονται
µε την ποερία των εργασιών του χπό εκείνα για τα
οποία προβλέπεται µε ειδικές διάτάξεις αρµοδιότητα υφισταµένων οργάνων του νοµικού προσώπου.
“Άρθρο 8
Αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοικ. Συµβουλίου
Ο Πρόεδρος ασκεί τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1.Εχκπροσωπεί το ίδρυµα στις δικαστικές και εξώδικες υποθεσεις του
και διορίζει τους δικαστικούς πληρεξουσίους, µε σύµφωνη γνώµη του
Α.Σ.

2.Προσκαλει τα µέλη του Α.Σ. στις συνεδριασεις, καταρτίζει µε τον
προϊστάµενο του ιδρύµατος την ηµερήσια διάταξη των θεµάτων που είναι για συζήτηση χαι υπογράφει τις
προσκλήσεις στις οποίες ορίζεται ο

τόπος, η ηµέρα και η ώρα της συνεδριάσεως. Στην ηµερήσια διάταξη
περιέχονται περιχηπτικά τα θέµατα που θα συζητηθούν.
3- Υπογράφει µε τον Προϊστάµενο του ιδρύµατος τις επιταγές και τα
εντάλµατα πληρωµων, καθώς και τα έγγραφα για τα οποία δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί γιαυτό ο Προϊστάµενος του ιδρύµατος ή οι Προϊστάµενοι
των Τµηµάτων.

4.Ασκεί στο προσωπικό του ιδρύµατος τις αρµοδιότητες που του παρέχουν οι νόµοι και συντάσσει τις
υπηρεσιακές εκθέσεις του Προϊσταµένου του ιδρύµατος.
“Άρθρο 9
Πόροι του Ίδρυµατος
Πόροι του ιδρύµατος είναι:

1)Κρατική επιχορήγηση.

2)Έσοδα από την εκµετάλλευση της περιουσίας του.
Υ) Τροφεία από τους περιθαλποµένους.

3)Εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες προς το ίδρυµα..ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ
πΡΩτο)

4)Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.
“Άρθρο 10
Προυπολογισµός
Ο προύπολογισµός καταρτίζεται από τον προϊστάµενο του ιδρύµατος
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, µε βάση την
προγραµµατισµένη από το Δ.Σ. δραστηριότητα, ψηφίζεται από το Α.Σ.
και εγκρίνεται από το Νοµάρχη.
Αντίγραφο του εγκριθέντος προυπολογισµού υποβάλλεται στο
Υπουργείο υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Αφαλίσεων.
“Άρθρο 1]
Εισπράξεις Εσόδων

1.Τα κεφάλαια και οι πόροι του ιδρύµατος κατατίθενται απ' ευθείας
σε τηρούµενο λογαριασµό στο Υποχκατάστηµα της Τράπεξας Ελλάδας,
ή της Εθνικής Τραπσζας της Ελλάδας ή της Εµπορικής Τράπεζας.
2- Ειδικές πιστώσεις ή κεφάλαια που πλεονάζουν µεταφέρόνται σε ειδικούς λογαριασµούς διαθεσίµων µε
τόχκο, ή χωρίς τόχκο ανάλογα µε τη
προέλευσή τους. Η µεταφορά από το λογαρισµό ταµειακής διαχείρισης
και η επαναφορά σ' αυτόν γίνεται µε εντολή του προίσταµένου του ιδρύµατος ή οίκοθεν από την Τράπεζα
της Ελλάδας ή την Εµπορική Τράπεζα σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του
Α.Ν. 1611 Φ.304 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.
Α/τος 2999/54 Φ.211.

“Άρθρο 12
Πληρωµές Δαπανών
Κάθε πλχηρωµή ενεργείται µε χρηµατικό ένταλµα, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από
άλλο µέλος αυτού, ειδικά εξουσιοδοπιµένο καθώς χαι από τον προϊστάµενο τουιδρύµατος και το λογιστη, η
δε καταβολή του ποσού αυτού ενεργείται µε έκδοση ισόποσης επιταγής. σε βάρος του λογαριασµού που
τηρεί το ίδρυµα στο υποκατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδας, ή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ή της
Εμπορικης Τραπεζας
Οι επιταγές νπογράφονται, όπως και τα εντάλµατα πληρωµής.
'Αρθρο 13
Εχκτέλεση Δαπανών
Οι δαπάνες του ιρύµατος, εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάζεις
περί Λογιστικού των Ν.Η.Α.Δ. και της νοµοθεσίας περί εκτελέσεως Δηµοσίων Έργων.
“Άρθρο 14
Βασική διάρθρωση των Υπηρεσιών

1.Οι Υπηρεσίες του ιδρύµατος αποτελούν Διεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τµΐµατα:

1)Τµήµα χρονίως και αυτοεξυπηρετουµένων ενηλίχων.

2)Τµήµα Φυσικής αποκατάστασης και επαγγελµατικής κατάρτισης.
Τµήµα Διοικητικού.

2.
1)Το Τµηµα Χρονίως Πασχόντων και αυτοεξυπηρετουµενων ηλικιωµένων είναι αρµόδιο για κάθε θέµα που
αναφέρεται στην Προστασία
που προέρχεται από το ίδρυµα στα χρονίως πάσχοντα και στα ενΐλικά
άτοµα.

2)Το Τµήµα Φυσικής Αποκατάστασης και επαγγελµατικής κατάρτισης είναι αρµόδιο για κάθε θέµα, που
αναφέρεται στη φυσική αποχκατάσταση των περιθαλποµένων καθώς και στην επαγγελµατική κατάρτιση
τάσο των περι0αλποµένων όσο και των λοιπών µειονεκτούντων
ατόµων από 18 ετών χκαι άνω.
) Το Τµήµα Δισικητικού είναι αρµόδιο για το χειρισµό κάθε θέµατος, που αναφέρεται στη γενική κατάσταση
του προσωπικού του Ιδρύµατος, στα οικονοµικά και στη διαχείριση της πειουσίας του, καθώς και
στο χειρισµό θεµάτων γραµµατείας.
“Άρθρο 15
Προσωπικό .
Οι θέσεις του προφωπικού διαρθρώνονται κατά κλάδους και ειδικότη.
τες όπως παρακάτω: ,
Μόνιµες θέσεις
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός -- Οικονοµικός: Θέσεις δύο ( 2),.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων: θέσεις δύο (2) Γενικής Ιατρικής ή
Παθολογίας και Φυσικής Αποκατάστασης.

Κλάδος ΠΕ θέση µία (1)
Κλάδος ΠΕ Επαγγελµατικών Συµβούλων: Θέση µία (1)
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής: Θέσεις πέντε (5)
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: Θέση µία (1)
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπκείας: Θέσεις δύο (2)
Κλάδος Τε Εργοθέραπείας: Θεσεις δύο (2)
Κλάδος ΤΕ Διατροφής: Θέση µία (1)
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστιχος Θέσεις δύο (2)
Κλάδος Δε Βοηθών νοσοκόµων: Θέσεις δέχα πέντε (15).
Οι (6) πέντε από τις παραπάνω. θέσεις ευρίσχκονται εντός του αριθµητικού ορίου του Κλάδου ΤΕ
Νοσηλευτικής χαι χαλύπτονται µόνο στην
περίπτωση που είναι αδύνατη η εξεύρεση πέντε (&) νοσηλευτριών του
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. .
Κλάδος ΔΕ Μαγείρων: θέσεις δύο (2)
. Κλάδος ΑΕ Τεχνικός: Θέσεις επτά (7)
Από τις παραπάνω θέσεις ορίζονται:
Μα (1) θέση ηλεκτρολόγου
Άθο (2) θέσεις υδραυλικών (για εργασίες συντήρησης κτιρίου)
Μία (1) θέση οδηγού αυτοκινήτων
Δύο (2) θέσεις ραπτριών
Μλα (1) θέση Κουρέων
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: Θέσεις πέντε (5)
Κλάδος ΥΕ Βοηθών µαγείρων -- τραπεζοχκόµων: θέσεις δέχκα τρεις
(13)
Κλάδος ΥΕ Προσωπικου Καθαριότητας: Θέσεις δέκα τρεις(13).
Από τις παραπάνω θέσεις ορίζονται:
“Έξι (6) θέσεις χαθαρισµού - βοηθητικών εργασιών
Επτά (7) θέσεις Σιδηρωτριων - πλυντριών
Κλάδος ΥΕ Επιµέλειας κήπων - βοηθητικων εργασιων θεση µία (1)
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικου υγειονοµικού προσωπικού: Θέσεις είχκοσι µία
1)
Από τις παραπάνω θεσεις οριζονται
Δέκα πέντε (15) θέσεις πρακτικών νοσοκόµων, έξι (6) θέσεις µεταφορέων ασθενών.
Οι θέσεις των πρακτικών νοσοκόµων πληρώνονται µόνο κατά τον
αριθµό που είναι αδύνατη η πλήρωση 15 θέσεων του κλάδου ΔΕ Ώοηθών Νοσοκόµων.
Ειδικό τεχνικό προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου τέσσερις
θέσεις (4) τεχνιτών--εκπαιδευτών.
Οι θέσεις των τεχνιτών-εκπαιδευτών ορίζονται ως θέσεις ιδιωτικού
Δικαΐου δεδοµένου ότι οι ειδικότητες αυτών θα χαθορίζονται, κάθε
φορα, από το Διοικητικό Συµ.βουλιο ανάλογα µε τις λειτουρτ…ες δυνατότητες των περιθαλπομενων εκείνων
που χρίνονται ικανοί για επαγγελµατική κατάρτιση.
“Άρθρο 16
Προσόντα διορισµού για χκάθε θέση

1.Μόνιµες θέσεις

1.Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό των παραπάνω κχλά
δων, ορίζονται τα προβλεπόµενα χατά περίπτωση, στο Π.Δ. 194/19889
(ΦΕΚ 84/τ. Α) «καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις δηµοσίων
υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.»
Ειδικώτερα: Για τον κλάδο ΑΕ βοηθών νοσοκόµων τα προβλεπόµενα
από το άρθρο 14 του παραπάνω Π.Δ/τος, ή πτυχίο των πρώην Σχολών
βοηθών νοσοκόµων µονοετούς φοίτησης.
- Η απόφαση αυτή ισχύει και για τα λοιπά θέµατα που περιλαµβάνονται σ' αυτή,
Για τη θέση του φυχολόγου, πτυχίο ψυχολογίας Πανεπιστηµίου της
ημεδαπής, ή ισότιµο πτυχίο σχολής αλλοδαπής και ειδίκευση στην
εφαρµοσμενη η Κλινική φυχολογία που να αποδεΐχνεται µε τίτλο σπου'δών ή εµπειρία.
Για τη θέση του επαγγελµατικού Συμβουλου πτυχίο Ανωτάτου εχπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή
ισότιµο της αλλοδαπής και ειδική επιστηµονική εξειδίκευση σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού,
που να αποδεΐχνεται:

1)Με αναγνωρισµένο διδακτορικό δίπλωµα, ή β) µε µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών, διάρκειας ενός ακαδηµαϊκού έτους και εµπειρία, τουλάχιστον δύο ετών, ή 7) µε σηµαντική
εµπειρία, τουλάχιστον τεσσάρων
ετών.
Π. Θέσεις µέ σύµβαση Ιδιωτικού Δικαΐου
Για τις θέσεις των τεχνιτών--εκπαιδευτών µε σύµβαση Ιδιωτικού Δικαΐου, πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
αναγνωρισµένης επαγγελµατικής σχολής µέσης εκπαίδευσης ή Σχολής µαθητείας ΟΑΕΔ.Σε περϊπτωση µκη
κάλυψης των θέσεων µε υποφηφίους µε το παραπάνω προσον, πτυχίο αναγνωρισµένης χατώτερης σχολής
αντίστοιχης.
ειδικοτητας ή σχολής µαθητείας ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση µη κάλυψης των θέσεων µε υποφηφιους µε πτυχίο
αναγνωρισµένης σχολής ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ απολυτήριο Δτηµοτικού Σχολείου και εμπειρϊα τριών
ετών που να αποδείχνεται από βιβλιάρια Κυριας Ασφάλισης ή άλλο στοιχείο Ελλχηνικής ή Έένης Αρχής
χαι άδεια άσκησης επαγγέλµατος (για όσες ειδικότητες χορηγείται από
την αρµόδια αρχή).
“Άρθρο 17
Προϊστάµενοι Υπηρεσιών--Αναπλήρωση
Της ΔΑ/νσης του Ιδρύµατος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού -- Οικονοµικού. Του τµήµατος Διοικητικού, υπάλληλος
Κλάδου ΠΕ Διοικητικού--Οικονοµικού ή ΔΕ Διοικητικού--Λογιστικού.
Του Τµήµατος Χρονίως Πασχόντων χαι αυτοεξυπηρετουµένων ηλικιωςµένων υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ
Ιατρών ειδικοτήτων.
Του Τµήµατος Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Κάτάρτισης προΐσταται υπάλληλος του
Κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων ή
του Κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή του Κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας ή του Κλάδου ΤΕ Εργοθεραπείας.

Ειδικότερα για την αναπλήρωση των προϊαταµένων ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 13 του
Ν.1586/1986 (Α.37).
“Άρθρο 18
Εσωτερικός Κανονισµός
“Όλα τα λεπτοµερέστερα θέµατα που ανάγονται στην χανονική και
ε ρυθµή λειτουργία του Ιδρύµατος, ως και τα καθήκοντα των εργαζοµένων στο Ίδρυµα, ρυθµίζονται µε
εσωτερικό χανονισµό λειτουργίας,
που συντάσσεται από το Διοικητικό Συµβούλιο χαι εγκρίνεται µε απόφαση του Νοµάρχη.
Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του
διατάγµατος αυτού.
Αθηνα, 26 Ιουλίου 1990
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Οι ΥΠιονγΡτοι
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ οικοΝονικον
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ
γτΕιΑΣ, πρΟΝΟιΑΣ κΑΓκΟΙΝ. ΑΣφΑΛΣΕΟΝ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ.
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ
Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833
Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υππρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Τακ. Κώδικας: 104 32
ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 . . .
* [Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48. 141
* Τµύµα πλπροφόρπησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.256.713 - 52.49.547
* Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τολ.: 52.48.785
Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761
* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες:
τηλ.: 52.48.320
]΄'ιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:
Κόθε τεύχος µέχρι & σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδεξ µέχρι 16 δρκ. 40 , από 17 έως 24 δρκ. 50
Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου

µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ.

τπ Χ
Μπορείτε να γίνετε συνδροµητήύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512
Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετήσια συνδροµή είναι: βοηθείας του Προσωτπικού (ΤΑΠΕΤ)

1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425

3)» ο » Β΄ » 12.500 ' » 625

4)» » » Γ' » 5.000 » 250

5)» » » Δ΄ » 12.000 » 600 >ε)} ν » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475

6)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250

7)» ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » » 150

8)» » λ Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. 16. » 6.000 » 300
θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » ο 1.500 » … 756
ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 256.000 » 1.250

9)Για όλα τα Τεύχη » 55000 ' » 2.750
Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320
- [ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Αθήνα, 1990-07-31

