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Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 2017.

3

Σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
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Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

5

Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

6

Σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

7

Μεταφορά προσωπικού του Ενιαίου Ταμείου
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).
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Σύσταση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Γ.Ν.
Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».
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Εκ νέου παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010
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Αρ. Φύλλου 4221

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 214692/Δ1
(1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Δημοτικού Σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244
τ Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ. Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ.
3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/
10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ. Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες
διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/
τ. Α΄/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756 τ. Α΄).
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4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών..
ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1584 τ. Β΄).
5. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/103290/Δ5/3-07-2014 υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου στην εταιρεία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ Α.Ε.».
6. Την από 31-03-2016 αίτηση των ενδιαφερομένων.
7. Την αριθμ. ΔΑ/57506/19-10-2016 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/ 5-11-2016) διορισμού
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/103290/Δ5/3-7-2014
(ΦΕΚ 1905/Β΄/15-07-2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου, ως προς την επωνυμία και τις αίθουσες
διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε στην εταιρεία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για
δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας οι
δύο (2) είκοσι οκτώ (28) μαθητών, οι τέσσερις (4) είκοσι
δύο (22) μαθητών, οι τέσσερις (4) είκοσι ενός (21) μαθητών, η μία είκοσι (20) μαθητών, η μία δεκαεννέα (19)
μαθητών και η μία δεκαεπτά (17) μαθητών.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο - ΣΧΟΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ».
Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Αδάνων 17 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με νόμιμο εκπρόσωπο
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
την Μερόπη Χατζήβεη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 59035/12703
(2)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 2017.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υποψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/2005) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.
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2. Τις διατάξεις:
Του π.δ. 113/2014 ( ΦΕΚ A΄ 180/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270 (ΦΕΚ Α΄ 143)«Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις όπως ισχύει σήμερα».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010( ΦΕΚ Α΄ 194) περί
αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες και το
π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
ΦΕΚ 176Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής εργασίας για 250
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 [(Ειδικός Φορέας 33110 και ΚΑΕ 0511 θα ανέλθει μέχρι του ποσού
των 200.000 € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ)].
10. Το γεγονός της μεγάλης έλλειψης προσωπικού
όπως αποτυπώνεται στα υπηρεσιακά σημειώματα των
αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου.
11. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων σε αυτό από
άλλες υπηρεσίες, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παρακολούθηση
και εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δράσεων του
Υπουργείου, τη βελτιστοποίηση των εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων, την ενίσχυση και ενδυνάμωση των
ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και του μεταναστευτικού προβλήματος.
12. Την αριθμ. οικ: 57164/505 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5ε του ν. 4270/2014,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή
για 250 υπαλλήλους που υπηρετούν η συνδράμουν το
έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο (παρ 10
και 11) της απόφασης, για το 2017.
Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του
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αριθμού των ωρών, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός
των ωρών να υπερβεί τις 120 ώρες ανά υπάλληλο το
εξάμηνο.
Η πραγματοποίηση των ωρών και η εκτέλεση του
αντίστοιχου έργου θα βεβαιώνεται από τους οικείους
προϊσταμένους.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31/12/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Δ9/οικ.59221/15798
(3)
Σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο δεύτερο και το άρθρο έβδομο, παρ. 3, του
ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54) και με το άρθρο 5, παρ. 4, του
ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας - Αποκατάσταση αδικιών
κ.λπ.» (Α΄ 47),
β) της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),
δ) του Κεφαλαίου Ε΄, άρθρο 51 και του Κεφαλαίου Η΄
άρθρο 101 ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),
ε) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),
στ) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ζ) της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
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Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Συνιστάται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο για το
προσωπικό του Ε.Φ.Κ.Α., με έδρα την Αθήνα.
Β) Το Πειθαρχικό του Ε.Φ.Κ.Α. είναι πενταμελές και
αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων
ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας
ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του,
οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου
δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.
β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός
πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος,
προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν
υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει
την απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο
του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα
από κλήρωση που γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146 Β
του ν. 3528/2007 και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου
πειθαρχικού συμβουλίου.
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος
υπάλληλος.
Γ) Γραμματέας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Ε.Φ.Κ.Α., ΠΕ κατηγορίας, με βαθμό
τουλάχιστον Δ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με
την απόφαση ορισμού μελών.
Δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός και
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. Δ9/οικ.59223/15800
(4)
Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016
(Α΄ 33), όπως η παρ. 3 τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4
και 5 του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),
β) του άρθρου πέμπτου (μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4
του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύουν,
γ) των άρθρων 159 και 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν,
δ) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990
«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81),
ε) του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) «Ρυθμίσεις
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,
στ) των άρθρων 35, 36 και 43 του ν. 4052/2012 {νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις} (Α΄ 41),
ζ) του Κεφαλαίου ΣΤ΄, άρθρο 74 και 83 ν. 4387/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),
η) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),
θ) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ι) της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.

Τεύχος Β’ 4221/28.12.2016

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη
αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:
Συγκροτείται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του
Ταμείου ως εξής:
Α) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο και τον αναπληρωτή αυτού, που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό
ως Πρόεδρο.
Β) Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου
Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και έχουν τον περισσότερο
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης,
ως Μέλη.
Γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών.
Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
του Φορέα, με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον
αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος
αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Οργανισμού
κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.
Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που
συγκροτείται με την παρούσα λήγει, με την επιλογή και
τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007), οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά
συμβούλια του άρθρου 159 του ίδιου νόμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τεύχος Β’ 4221/28.12.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. Δ9/οικ.59225/15802
(5)
Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016
(Α΄ 33), όπως η παρ. 3 τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4
και 5 του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),
β) του άρθρου πέμπτου (μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4
του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά
κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν,
γ) των άρθρων 159 και 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως
ισχύουν,
δ) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990
«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81),
ε) του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) «Ρυθμίσεις
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,
στ) του άρθρου 51 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενιαίο
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις»,
ζ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),
η) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
θ) της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, γιατί, βάσει της παρ. 1
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τα Υπηρεσιακά
Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη
τους, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτείται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ.) πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Φορέα ως εξής:
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Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο και τον αναπληρωτή αυτού,
που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης του
Ε.Φ.Κ.Α. και έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν
στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά
Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό ως Πρόεδρο.
β) Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης του Ε.Φ.Κ.Α. και έχουν τον περισσότερο χρόνο
άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, ως
Μέλη.
γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών.
2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Φορέα, με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον
αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Οργανισμού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.
4. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
6. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει με την επιλογή
και τοποθέτηση προϊσταμένων Δ/νσεων, που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007) οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά
συμβούλια του άρθρου 159 του ίδιου νόμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Δ9/οικ.59222/15799
(6)
Σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο δεύτερο και το άρθρο έβδομο, παρ. 3, του
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54) και με το άρθρο 5, παρ. 4, του
ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας – Αποκατάσταση αδικιών
κ.λπ.»(Α΄ 47),
β) της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),
δ) των άρθρων 35, 36 και 43 του ν. 4052/2012 {νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις} (Α΄ 41),
ε) του Κεφαλαίου ΣΤ΄, άρθρο 74 και 83 ν. 4387/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),
στ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),
ζ) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
η) της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Συνιστάται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), Πειθαρχικό
Συμβούλιο, αρμόδιο για το προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,
με έδρα την Αθήνα.
Β) Το Πειθαρχικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι πενταμελές και
αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων
ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας
ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του,
οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου
δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.
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β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός
πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος,
προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν
υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει
την απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο
του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα
από κλήρωση που γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146 Β
του ν. 3528/2007 και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου
πειθαρχικού συμβουλίου.
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος
υπάλληλος.
Γ) Γραμματέας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται
μόνιμος υπάλληλος του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ΠΕ κατηγορίας, με
βαθμό τουλάχιστον Δ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή
του με την απόφαση ορισμού μελών.
Δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός και
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Φ.21250/54586/Δ9/14364
(7)
Μεταφορά προσωπικού του Ενιαίου Ταμείου
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 74 και 75 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α΄),
β. του άρθρου 46 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή
του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρημα-
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τοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41 Α΄),
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 83 του ν. 4387/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α΄),
γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
δ. του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄),
ε. του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄),
στ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),
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ζ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Β΄).
2. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ.: 54051/Δ9.14200/22-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΦΕΚ 3801 Β΄).
3. Τις αριθμ. 34/10-08-2016 και 48/14-11-2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
4. Το αριθμ. 34365/4520/Κ07/23-11-2016 έγγραφο του
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
5. Τις αιτήσεις προτίμησης των υπαλλήλων του ΕΤΑΠΜΜΕ.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, η δαπάνη μισθοδοσίας του μεταφερόμενου στο ΕΤΕΑΕΠ προσωπικού βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑΕΠ, αποφασίζουμε:
Μεταφέρονται, από 01-01-2017, οι παρακάτω υπάλληλοι του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) στο Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ),
με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α΄

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ

2

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Α΄

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ

3

ΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α΄

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

ΜΟΝΙΜΗ

4

ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Α΄

ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΙΔΑΧ

5

ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Α΄

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ

6

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Α΄

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΜΟΝΙΜΗ

7

ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Β΄

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΗ

8

ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

Δ΄

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ

9

ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γ΄

ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΗ

10

ΜΕΝΕΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Α΄

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΗ

11

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α΄

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΗ

12

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Β΄

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ

13

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Α΄

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ

14

ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Α΄

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α΄

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΜΟΝΙΜΗ

16

ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Β΄

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΣ

17

ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Α΄

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ

18

ΤΣΟΥΚΑΛΑ – ΧΟΡΒΑΤΧ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Α΄

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ

19

ΦΟΥΡΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Β΄

ΠΕ
ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΔΑΧ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Α4α/Γ.Π. 70146
(8)
Σύσταση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Γ.Ν.
Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α΄/1999)
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 24 ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014)
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις.
3. Της παρ. 2 του αρ. 27 ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/2015)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
4. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,...».
7. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
9. Την αριθμ. Υ5α,β/ΓΠ39321/30-03-2010 (ΦΕΚ 453/
Β΄/16-04-2010) υπουργική απόφαση με θέμα «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και
παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής
υγείας».

10. Την αριθμ. Υ5β/οικ. 974/29-03-2001 υπουργική
απόφαση «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ένταξης μέρους των δράσεων του 10ετούς προγράμματος
“Ψυχαργώς” στο Γ΄ ΚΠΣ με τον τίτλο Β΄ Φάση Ψυχαργώς».
11. Την αριθμ. Υ5α,β/ΓΠ οικ. 39677/30-04-2013
(ΦΕΚ 1085/Β΄/2013) απόφαση «Τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης Υ5β/ΓΠ οικ. 35724/04-04-2002
(ΦΕΚ 485/Β΄/2002) «Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του
ν. 2716/1999 ειδικού ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου
και τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινής
υπουργικής απόφασης περί ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων».
12. Την αριθμ. Υ5β/ΓΠ 133618/22-12-2008 απόφαση
του Υπουργού Υγείας «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για τη δημιουργία (λειτουργία και υποδομές) Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (ΙΚ) από το Γενικό Νοσοκομείο
Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο».
13. Το αριθμ. 89/19-05-2016 έγγραφο της ΤΕΨΥ Κορινθίας - Αχαΐας - Μεσσηνίας - Ηλείας - Ζακύνθου - Κεφαλληνίας, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά στην από
19-05-2016 συνεδρίασή της για τη σύσταση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στο Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».
14. Την αριθμ 21/10-10-2011 απόφαση του Δ.Σ. του
Καραμανδάνειου Νοσοκομείου με θέμα «Οργανισμός
Νοσοκομείου» με την οποία αποφασίστηκε η σύσταση
και του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου και την επικαιροποίηση αυτής στην αριθμ. 7η/29-04-2013 θέμα 17° απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
15. Την αριθμ. 288η/23-08-2016 απόφαση Διοικητή
του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» με θέμα
«Σύσταση- έδρα - σκοπός ίδρυσης Ιατροπαιδαγωγικού
Κέντρου του Γ.Ν.Π. Πατρών “Καραμανδάνειο”».
16. Το αριθμ. 22084/24-05-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
17. Την αριθμ. 13 της 247ης/25-09-2014 της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.
18. Την απόφαση της 60ης /27-05-2016 συνεδρίασης
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του ΚΕΣΥΠΕ (θέμα V-8).
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
προκαλείται δαπάνη ένδεκα χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ
και πενήντα δύο λεπτών (11.068,52) € περίπου από ΚΑΕ
0832α, 0841 α,-0842 α, - 0879 α, 0892 α,0899 α, 1899
α- 3311 α- 3391 α, 3399 α, 7112α) η οποία θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Γ.Ν. Παίδων
Πατρών «Καραμανδάνειο», σύμφωνα με την αριθμ.
70146/21-9-16 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης του Γ.Ν.
Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».
Δαπάνη για μισθοδοσία δεν προκαλείται από την παρούσα απόφαση, διότι το απασχολούμενο προσωπικό
προέρχεται από το προσωπικό του Γ.Ν. Παίδων Πατρών
«Καραμανδάνειο».
20. Το αριθμ. 75956/12-10-2016 έγγραφο του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
21. Το αριθμ. 14944/9-12-2016 έγγραφο του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση -Έδρα
Συνιστάται Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (ΙΚ) ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου
Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», με έδρα την πόλη της
Πάτρας και το κτίριο του Παλαιού Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός
Σκοπός του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, είναι η ψυχοπαιδαγωγική και ψυχοκοινωνική μέριμνα των παιδιών
και εφήβων της περιοχής ευθύνης του, η συμβουλευτική
παρέμβαση, η ευαισθητοποίηση και η αγωγή της κοινότητας, η πρόληψη, η θεραπεία και η συμβολή στην
αποκατάσταση και στην ψυχοκοινωνική επανένταξη των
παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές, η παροχή προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας στην
κοινότητα και η λειτουργική διασύνδεση με τις λοιπές
Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
Ειδικότερα το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο μεριμνά για:
α) την μελέτη, κατάρτιση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων ενημέρωσης του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας, στα
πλαίσια της πρόληψης με ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες
υψηλού κινδύνου,
β) την παροχή πρωτοβάθμιας κατά κύριο λόγο περίθαλψης των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές, ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς, με τη χρήση όλων των συγχρόνων μεθόδων
διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης και εν γένει των
μέσων βιοψυχοκοινωνικής βοήθειας,
γ) τη στενή συνεργασία, στα παραπάνω πλαίσια, με
δημόσιου και κοινωνικούς φορείς της περιοχής, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οικοτροφεία, τους ξενώνες και τα
κέντρα επαγγελματικής αποκατάστασης καθώς επίσης
το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού
και του εφήβου,
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δ) την εκπαίδευση του προσωπικού των επαγγελμάτων ψυχικής υγείας και
ε) την έρευνα, την επικεντρωμένη στις σχετικές με τις
παραπάνω ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.
Με το υπό έκδοση π.δ. που προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α΄/1999) θα καθορίζεται το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.
ΑΡΘΡΟ 3
Ετήσιος Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου
καταγράφεται, εγκρίνεται, παρακολουθείται και ελέγχεται χωριστά, ενσωματώνεται δε στον προϋπολογισμό
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» και απεικονίζεται ως παράρτημά του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 5957
(9)
Εκ νέου παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010
και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών
2011, 2012, 2013 και 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του ν. 3580/2007 (Α΄ 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως
αυτός ισχύει σήμερα, ιδίως δε αυτές της παραγράφου 7
του άρθρου 6 και της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης στ) του άρθρου 3.
1.3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
1.4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 4, του
ν. 3868/2010 (Α΄ 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
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1.5. Τις διατάξεις του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
1.6. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 36 του
ν. 4238/2014 (Α΄ 38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», αυτός ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Π1/2390/2013 (Β΄ 2677)
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
4.1. Τις διατάξεις της αριθμ. 1/2010 (Β΄ 99) κοινής απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
4.2. Τις διατάξεις της αριθμ. 12440/2010 (Β΄ 1580)
κοινής απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση
Αναθεώρησης Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2010».
4.3. Τις διατάξεις της αριθμ. 6588/2011 (Β΄ 1650) κοινής
απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και
Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007
– 2013».
4.4. Τις διατάξεις της αριθμ. 3567/2012 (Β΄ 1585) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων
των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους
2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές
πηγές».
4.5. Τις διατάξεις της αριθμ. 6311/2014 (Β΄ 390) κοινής
απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από
τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
4.6. Τις διατάξεις της αριθμ. 5804/2014 (Β΄ 3261) κοινής
απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις
2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις
λοιπές πηγές».
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4.7. Τις διατάξεις της αριθμ. 6484/2014 (Β΄ 3693) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών,
Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014,
πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών - Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών
Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010, 2011 και 2013».
4.8. Τις διατάξεις της αριθμ. 3349/2015 (Β΄ 1992) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) του έτους
2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών
και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) των ετών 2011 και 2012».
4.9. Τις διατάξεις της αριθμ. 3349/2015 (Β΄ 1992) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) του έτους
2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών
και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) των ετών 2011 και 2012».
4.10. Τις διατάξεις της αριθμ. 5108/2015 (Β΄ 3008)
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.)
του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών,
Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών
2011, 2012, 2013 και 2014».
4.11. Τις διατάξεις της αριθμ. 3215/7.6.2016
(ΦΕΚ Β’ 1767/16.6.2016) απόφασης του Υπουργού Υγείας
«Νέα παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας
(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014».
5. Το αριθμ. 5774/6.12.2016 απόσπασμα πρακτικού της
αριθμ. 99 και 5.12.2016 από συνεδρίασης της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε τα εξής:
Άρθρο μόνο
1. Την προκήρυξη μέχρι την 30 Ιουνίου 2017 όλων των
διαγωνισμών που εκκρεμούν από το Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους
2014, με την προϋπόθεση οι φορείς της παραγράφου 1
του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Α΄ 134) να προβλέπουν
σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές προμήθειες ακυρώνονται και προγραμματίζονται σε επόμενο Πρόγραμμα
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας.
2. Παρατείνουμε τη διάρκεια του Π.Π.Υ.Υ. του έτους
2010 και των Π.Π.Υ.Φ.Υ. των ετών 2011, 2012, 2013 και
2014 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2017 ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν, με την προϋπόθεση οι φορείς της παραγράφου
1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134) να προβλέπουν
σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02042212812160012*

