Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 55
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών
πράξεων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης κ.λ.π.» (ΦΕΚ 50/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), το
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του
παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 566/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Π. Διαταγμάτων Τα παρακάτω θέματα, για τη ρύθμιση των
οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση
περισσοτέρων του ενός υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: Ι. Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
1.

Ο καθορισμός της εδαφικής έκτασης λιμενικών ταμείων και ειδικότερα η απόσπαση παραλίων και η
υπαγωγή τους στην περιοχή άλλου λιμενικού ταμείου (άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 Ν.Δ. 1302/1949 - ΦΕΚ 304
Α, με τις οποίες συμπληρώθηκε το άρθρο 28 του από 14/19 Ιανουαρίου 1939 Κωδ. Β. Δ/τος σε συνδυασμό
με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 1735/1987 -ΦΕΚ 195 Α).

2.

Η ίδρυση, κατάργηση και μετάταξη λιμενικών αρχών (κεντρικά λιμεναρχεία, λιμεναρχεία,
υπολιμεναρχεία, λιμενικά τμήματα) και ο καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους, εφόσον δεν
συνιστώνται και θέσεις προσωπικού (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 672/1977 - ΦΕΚ 235 Α, άρθρο 140 Ν.Δ. 187/1973 ΦΕΚ 261 Α, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α).

3.

Ο καθορισμός των παθήσεων και βλαβών της υγείας, που παρεμποδίζουν το διορισμό ιατρών, καθώς και

των αρμόδιων επιτροπών για την πιστοποίηση της υγείας (άρθρο 69 παρ. 6 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α).
4.

Ο χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων περιοχών, όπου οι συνθήκες συνιστούν αντικίνητρο
για την κατάληψη θέσεων ιατρικού δυναμικού (άρθρο 69 παρ. 11 Ν. 2071/1992 -ΦΕΚ 123 Α).

5.

Η σύσταση θέσεων ιατροδικαστών στα νοσηλευτικά ιδρύματα (άρθρο 123 παρ. 4 - β Ν. 2071 /1992 - ΦΕΚ
123 Α).

6.

Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της κατ οίκον κοινωνικής προστασίας κ.λ.π. (άρθρο 7 Ν.
2082/1992 -ΦΕΚ 158 Α).

7.

Η ίδρυση στα νοσοκομεία μέσων τεχνικών - επαγγελματικών νοσηλευτικών σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.), καθώς και
η μετατροπή ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων και αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών σε Μ. Τ.
Ε. Ν.Σ. (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 1579/1985 - ΦΕΚ 217 Α). 8.0 καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη
σύσταση και λειτουργία μονάδων τεχνητής γονιμοποίησης του ανθρώπου (άρθρο 59 παρ. 1 Ν. 2071/1992
- ΦΕΚ 123 Α, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 1735/1987 -ΦΕΚ 195 Α). ΙΙ.θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Η ίδρυση εργαστηρίου ή κλινικής σε τμήματα ή σχολές
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους (άρθρα 50 παρ. 1
και 7 παρ. 5 Ν. 1268/1982 - ΦΕΚ 87 Α, όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48
παρ. 2 Ν. 1404/1983 - ΦΕΚ 173 Α, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 1735/1987 -ΦΕΚ 195 Α). ΙΙΙ.θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρο 2
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων Τα παρακάτω θέματα, για τη
ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κοινή υπουργική απόφαση περισσοτέρων
του ενός υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης. Ι. θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
1.

Η μετατροπή ειδικότητας κενών θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία (άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 1397/1983 -ΦΕΚ
143 Α, άρθρα 56 και 64 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 8 του
Ν.2194/1994 -ΦΕΚ 34 Α).

2.

Η σύσταση και ο καθορισμός της έδρας και της περιοχής ευθύνης των κέντρων υγείας και των
περιφερειακών ιατρείων, εφόσον δεν συνιστώνται και θέσεις προσωπικού (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 1397/1983 ΦΕΚ 143 Α, που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 περ. β του Ν. 2194/ 1994 - ΦΕΚ 43 Α).

3.

Η σύσταση κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123
Α).

4.

Ο τρόπος και το ύψος αμοιβής των ιατρών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στα κέντρα υγείας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2071/1992 -ΦΕΚ 123 Α).

5.

Η σύσταση θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (άρθρο 52 παρ. 4 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α).

6.

Η μεταφορά επιστημονικών τμημάτων, ειδικών μονάδων και των θέσεων του επιστημονικού και λοιπού
προσωπικού αυτών από ένα νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο του ΕΣΥ μέσα στην περιοχή του νομού,
εφόσον το επιβάλλει η διάρθρωση των νοσοκομείων για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του
πληθυσμού (άρθρο 56 παρ. 7 Ν. 2071/1992-ΦΕΚ 123 Α).

7.

Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους
ιατρούς του Ε.Σ.Υ. (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 2071 /1992 - ΦΕΚ 123 Α).

8.

Η σύσταση τμημάτων και θέσεων ιατρικού προσωπικού όλων των βαθμίδων στα νοσηλευτικά ιδρύματα
για τους τομείς εξειδίκευσης της ιατρικής κι οδοντιατρικής επιστήμης (άρθρο 83 παρ. 3 Ν. 2071/1992 -

ΦΕΚ 123 Α).
9.

Η σύσταση θέσεων για εξειδίκευση ιατρών στην εντατική νοσηλεία (άρθρο 84 παρ. 5 Ν. 2071 /1992 - ΦΕΚ
123 Α).

10.

Η χρησιμοποίηση ιατρών εκτός του κλάδου Ε.Σ.Υ. σε όλως έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου
να κάνουν ενεργό εφημερία και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου αμοιβής αυτών (άρθρο 88
παρ. 3 Ν. 2071 /1992 -ΦΕΚ 123 Α).

11.

Η σύσταση, κατά νοσοκομείο, θέσεων νοσοκομειακών φαρμακοποιών (άρθρο 89 παρ. 2 Ν. 2071/1992 ΦΕΚ 123 Α).

12.

Η σύσταση κέντρων ψυχικής υγείας (άρθρο 93 παρ. 2 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α).

13.

Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για τη χορήγηση πρόσθετης ειδικής άδειας και ειδικού επιδόματος
νοσηλευτικού προσωπικού (άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 2071/1992 -ΦΕΚ 123 Α). ΙΙ. θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Η χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στους
εργαζόμενους σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους (άρθρο 7 παρ. 3 Κ.Υ.Α. αριθμ.
88555/30.9.1988 -ΦΕΚ 721 Β, που κυρώθηκε με το άρθρο 39 Ν. 1836/1989 -ΦΕΚ 79 Α). Στον Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
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