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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 76696/Δ1 (1)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης −Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α/1−09−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου 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/9−05−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και 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», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 
8/τ.Α/10−01−14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ−
θρου 48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15−05−14) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 

3. Την με αρ.10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός πο−
σού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους 
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. 
Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057/
τ.Β/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
με αρ.34566/ΙΑ/12−03−2013Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3−04−2013).

4. Την με αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ3324/
τ.Β/12−12−2012) όπως τροποποιήθηκε από την με 
αρ.πρωτ.84151/ΙΑ/20−6−2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1584/Β/21−6−2013).

5. Την με αριθμ. πρωτ. 3413/8−4−2015 απόφαση του 
Δήμου Παπάγου−Χολαργού.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 14124/27−1−2015 αίτηση του 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΜΑΙΡΗ−ΑΡΓΥΡΗ−ΛΑΙΜΟΥ ΑΕΜΕ».

christina.al-nofal
Highlight
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7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/27324/Α//31−3−2015 απόφαση 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ100/20−2−2015 Απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ.Β/27−2−2015), 
αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2015−2016, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ−ΑΡΓΥΡΗ−ΛΑΙΜΟΥ ΑΕΜΕ», 
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−
Νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με τη ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησί−
ας της, για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας 
είκοσι οκτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ− ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΑΕΜΕ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κύπρου 
αρ.87 στου Παπάγου με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουρ−
γείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Στέ−
φανο Λαιμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 14 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ   

F
Αριθ. 4519/53788  (2) 
 Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

των εργασιών του προγράμματος “ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ−
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ” έως 30 Απριλίου 2016 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135), παρ. 3 του άρθρου 26, 

όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3208/2003 (Α΄ 303), παρ. 19 
του άρθρου 19, που αναφέρεται στην ανάθεση εργασιών 
από το Υπουργείο Γεωργίας στο Μπενάκειο Φυτοπα−
θολογικό Ινστιτούτο με κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας.

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

γ. Των άρθρων 66, 68, 77 και 183 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 143)

δ. Του Π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη Υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες».

ε. Του άρθρου 26 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 160).

2. To Ν. 4036/2012 (Α΄ 8) «Διάθεση γεωργικών φαρμά−
κων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 
διατάξεις» όπως ισχύει.

3. To Π.Δ 205/2001 (Α΄160) για την έγκριση, διάθεση 
στην αγορά και έλεγχο Βιοκτόνων προϊόντων.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρί−
ου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουα−
ρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρ−
μάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 
φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Tον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2014 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και την χρήση των 
βιοκτόνων.

7. Την αριθμ. 2014380/377/0026/27−2−1998 απόφαση του 
Υπ. Οικονομικών (Β΄284) όπως ισχύει.

8. Την αριθ. Υ59/16−2−2015 (Β΄256) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα»

9. Tην Υ103/2−3−2015 (Β΄ 309) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας Ευάγγελο Αποστόλου».

10. To αριθ. 542/4−02−2015 έγγραφο του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου «Αποδοχή Υλοποίησης 
Προγράμματος «Φυτοφάρμακα – Υπολείμματα» για το 
έτος 2015.

11. Την αριθ. 305 /17074/8−04−2015 (ΑΔΑ: 6ΘΟ0465ΦΘΗ−
5ΙΙ ) απόφαση έγκρισης για την δέσμευση πίστωσης.

12. Το αριθμ. 4148/48766/4−5−2015 έγγραφο της Γεν. 
Δ/νσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής.

13. Την 160/42464/20−4−2015 σχετική εισήγηση της 
Δ/νσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Δ.Π.

14. Την 111/42722/17−4−2015 σχετική εισήγηση του προ−
ϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 530.000,00 ΕΥΡΩ, σε 
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού η οποία θα καλυ−
φθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Φορέας 29−110, Κ.Α.Ε. 0873.

16. Το αριθμ. 4148/48766/4−5−2015 έγγραφο της Δ/νσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση έργου

Ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτού−
το (Μ.Φ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγι−
κής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 
έργο του προγράμματος «Φυτοφάρμακα−Υπολείμματα» 
που υλοποιείται για τις ανάγκες του Υπουργείου Παρα−
γωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
οι οποίες απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Χώρας 
μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως 30 Απριλίου 
2016, έναντι αποζημίωσης.

Άρθρο 2
Σύναψη Σύμβασης

Συνάπτεται σχετική σύμβαση ανάθεσης των εργασιών 
μεταξύ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως νόμιμα εκπροσωπείται 
από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο−
μικών Υπηρεσιών και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου ως νόμιμα εκπροσωπείται.

Άρθρο 3
Δαπάνες – Δικαιολογητικά Πληρωμής

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προ−
καλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού πεντακοσίων τριάντα 
χιλιάδων ΕΥΡΩ (530.000,00 €) σε βάρος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
Φ. 29/110, Κ.Α.Ε. 0873.

2. Το ποσό θα καταβληθεί στο Μπενάκειο Φυτοπα−
θολογικό Ινστιτούτο μετά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης του άρθρου 2.

3. Για την επιχορήγηση/χρηματοδότηση του Μπε−
νακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου θα προσκομι−
σθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αριθ. 
2014380/377/0026/27−02−1998 (Φ.Ε.Κ. Β 284) Απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει και επιπροσθέτως:

−υπογεγραμμένη σύμβαση
−προϋπολογιστική κατάσταση δαπάνης
−τιμολόγιο για την πληρωμή του ποσού
−βεβαίωση τράπεζας για τον λογαριασμό που θα κα−

τατεθούν τα χρήματα και κάθε άλλο από τη σύμβαση 
προβλεπόμενο δικαιολογητικό

−αντίγραφο της παρούσης απόφασης.
4. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο να υπο−

βάλει στον Φορέα από τον οποίο εποπτεύεται και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο απολογιστικά μετά το πέρας διμή−
νου από την λήξη του οικονομικού έτους απολογισμό 
της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας και ξε−
χωριστό απολογισμό της χρηματοδότησης που έλαβε 
(άρθρο 41 του Ν.4129/2013 Φ.Ε.Κ. Α 52)

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαΐου 2015
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F     
Aριθμ. Γ3γ/29479 (3)
 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 90168/30−9−

2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2543/10−10−2013) «Σύσταση και συ−
γκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του 

Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικη−
τικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν.3918/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 

και άλλες διατάξεις» όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 
37 παρ. 2 και 49 παρ. 3 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4208/2013 (ΦΕΚ Α΄ 252).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί−
ας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
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».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την με αριθ. Υ59/16−2−2015 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού ( ΦΕΚ 256/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».

9. Την με αριθ. Υ104/2−3−2015 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 309/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου».

10. Την υπ’ αριθ. 90168/30−9−2013 (ΦΕΚ 2543/Β/10−10−2013) 
Κ.Υ.Α «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγ−
μάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»

11. Την με αριθ. 312 Απόφαση της 219ης/14−04−2015 Συ−
νεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

12. Την με αριθ. πρωτ. Β2β/οικ. 29344/22−4−2015 εισή−
γηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού ούτε επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:

Η παρ. 1, του αρ. 4 της με αριθμ. 90168/30−9−2013 (ΦΕΚ 
2543/Β/10−10−2013) Υπουργικής Απόφασης όπως διορθώ−
θηκε (ΦΕΚ 2857/Β/11−11−2013) και ισχύει, τροποποιείται 
ως κάτωθι:

1. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποτελείται από Πρό−
εδρο και 8 μέλη με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται 
με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μικών και Υγείας , με διετή θητεία και δεν επιτρέπεται 
διορισμός τους για περισσότερες από δύο συνεχείς 
θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέ−
δρου και των μελών της Επιτροπής, αυτή παρατείνεται 
αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως 
πλέον του τριμήνου από τη λήξη της.

Επίσης, στην περίπτωση 3.1.3. του άρθρου 3 της με 
αριθμ. 90168/30−09−2013 (ΦΕΚ 2543/Β/10−10−2013) κοινής 
Υπουργικής απόφασης όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 2857/Β/
11−11−2013) και ισχύει, συμπληρώνεται εδάφιο ως εξής:

«Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Δια−
πραγμάτευσης καθώς και των σχετικών υποεπιτροπών 
της δεν χορηγούνται κατά το τμήμα που περιλαμβάνουν 
στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με ζητήματα εμπορικού 
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ή βιομηχανικού απορρήτου, ήτοι ιδίως σχέδια ή κα−
νόνες τεχνικής φύσεως, οδηγίες, τύπους και πρότυπα, 
πηγές προμήθειας ή παραγωγής προϊόντων, καθώς και 
οποιαδήποτε εμπιστευτικής φύσεως αναφορά έχει οικο−
νομική αξία για την ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένου 
φαρμακευτικού προϊόντος». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην με αριθμ. 90168/30−09−2013 (ΦΕΚ 
2543/Β/10−10−2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως δι−
ορθώθηκε (ΦΕΚ 2857/Β/11−11−2013) και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛ     ΗΣ

F

 Αριθμ. Γ3γ/28034 (4)
Τροποποίηση της με αριθ. Υ9/οικ.70521/18−8−14 (ΦΕΚ 

2243/Β/2014) Υπουργικής Απόφασης «Βραχυπρόθεσμα 
και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγο−
γράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσε−
ων» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 113385/31−
12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−01−2015) Υπουργική Απόφαση. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 54, παρ. 1, περ. Γ του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 

114/Α/2014), «Απλούστευση της αδειοδότησης για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο−
πτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), 
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α/2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014), 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/2015) «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την με αριθ. Υ9/οικ.70521/18−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/2014) 
Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Βραχυπρόθεσμα και Μα−
κροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης 
και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων».

9. Την με αριθ. οικ.113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/2015) 
Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση επί της 
Υ9/οικ. 70521/18−8−2014 «Βραχυπρόθεσμα και Μακρο−
πρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και 
Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων, Υπουργικής 
Απόφασης».

10. Την με αριθ. 292 Απόφαση της 218ης/2−4−2015 Συ−
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

11. Την με αριθ. 33321/6−5−2015 σχετική εισήγηση της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το εδάφιο 22 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 
Υ9/οικ.70521 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014), όπως συμπληρώθη−
κε με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της Υπουργικής Από−
φασης με αριθ. 113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−01−2015), 
όπου αναφέρεται ότι: «Επίσης δύναται να επιτρέπεται να 
εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινο−
τομίας επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους, 
όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες 
μαστογραφίες», καταργείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. Υ9/οικ.70521/18−8−2014 
(ΦΕΚ 2243/Β/18−8−14), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−01−2015) Υπουργική Από−
φαση και ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

F   
 Αριθμ. Α3γ/οικ. 35321 (5)

Ορισμός εμφυτευτή Βηματοδοτών−Απινιδωτών 
στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 
Α/92) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του Ν. 
1278/82 (ΦΕΚ 105/Α/82) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας «(ΦΕΚ 105/Α/82) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/94) «Αποκατάσταση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. Υ4α/οικ. 84050 (ΦΕΚ 1295/Β/2009) απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέ−
ντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων Εμφύτευ−
σης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές».

6. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας), όπως ισχύει.

7. Την αριθμ Υ4ε/οικ. 105940/07 (ΦΕΚ 1677/Β/23−8−2007) 
Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με την αριθμ. Υ4ε/56995/12 (ΦΕΚ 1851/Β/13−12−2012) 
Υπουργική Απόφαση.
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8. Την αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ. 22985 (ΦΕΚ 487/Β/31−3−2015) 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−
γραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

9. Την αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ. 22990 (ΦΕΚ 487/Β) Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής 
εγγράφων «Με εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

10. Την αριθμ. 8 Απόφαση της 247ης /25.09.2014 Ολο−
μέλειας του ΚΕΣΥ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
Υπουργό Υγείας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό του Βασιλικού Βασίλειου, Αναπλ. Καθηγητή 
Καρδιολογίας − Δ/ντή της Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής του 
ΑΠΘ στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», ως εμφυτευτή Βηματοδο−
τών − Απινιδωτών στο εν λόγω Νοσοκομείο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Μαΐου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΠΥΡ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   

F
   Αριθμ. Α3γ/οικ. 35318 (6)
Ίδρυση Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου (Ε.Δ.Ι.) στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας και λειτουργία στην 
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Μολάοι. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 
Α/92) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 
του Ν. 1278/82 (ΦΕΚ 105/Α/82) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας «(ΦΕΚ 105/Α/82) όπως επαναφέρθη−
κε σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/94) 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις».

5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. Α3β/7343/22−6−1990 (ΦΕΚ 
378/Β/1990) «Προϋποθέσεις συστάσεως και τρόπος λει−
τουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και 
Διαβητολογικών Μονάδων των Νοσοκομείων», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
Α3α/42/26−2−1992 (ΦΕΚ 231/Β/1992), Υ4α/9495/95/96/
5−9−1996 (ΦΕΚ 874/Β/1996) και Υ4α/οικ. 118930/4−9−2009 
(ΦΕΚ 1909/Β/2009) όμοιες.

6. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας».

7. Την αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ. 22985 (ΦΕΚ 487/Β/31−3−2015) 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−
γραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

8. Την αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ. 22990 (ΦΕΚ 487/Β/31−3−2015) 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−
γραφής εγγράφων «Με εντολή του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

9. Την υπ’ αριθμ. 1132/13−8−2014 απόφαση της Διοίκησης 
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

10. Τα με αρ. Πρωτ. 8798/16−10−2014 και 6103/22−7−2014 
έγγραφα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Αποκε−
ντρωμένη Οργανική Μονάδα Μολάοι).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/Α/1984) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτι−
κών Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών 
Σταθμών και άλλων συναφών διατάξεων».

12. Το απόσπασμα του 96ου Πρακτικού της Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής για το Σακχαρώδη Διαβήτη, θέμα 4ο.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την σύσταση Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρεί−
ου (Ε.Δ.Ι.) στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας που θα 
λειτουργεί στη Παθολογική Κλινική του Παθολογικού 
Τομέα Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Μολάοι 
με υπεύθυνο τον Δ/ντή Παθολόγο Μπακίδη Σοφοκλή.

2. Σκοπός λειτουργίας του Εξωτερικού Διαβητολογι−
κού Ιατρείου είναι:

α. Η συστηματική, εξειδικευμένη και εκσυγχρονισμένη 
περίθαλψη των διαβητικών ασθενών, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα.

β. Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του Σακχαρώδη 
Διαβήτη και των εκδηλώσεων του, καθώς και η παροχή 
ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας στους 
διαβητικούς ασθενείς.

γ. Η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθησης 
των ασθενών με την καταγραφή τους σε ένα εθνικό 
μητρώο διαβητικών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους.

δ. Η εκτίμηση των αναγκών των διαβητικών ασθενών 
με στόχο τον προγραμματισμό των παροχών προς αυ−
τούς από τους αρμόδιους φορείς.

ε. Η συνεργασία, τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες 
που ασχολούνται με το αντικείμενο του Σ.Δ., όσο και με 
τις Ενώσεις των διαβητικών ασθενών.

στ. η προώθηση της έρευνας στον τομέα του Σακχα−
ρώδη Διαβήτη.

3. Το Ε.ΔΙ. θα στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προ−
σωπικό, πρέπει να περιλαμβάνει εξοπλισμό και να έχει 
επιστημονική και εκπαιδευτική διασύνδεση με τις Διαβη−
τολογικές Μονάδες (Κέντρα), ως αυτά αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της A3 β/7343/22−6−1990 απόφασης, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Μαΐου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΠΥΡ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   

F
   Αριθμ. 7298 (7)
Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές 
ώρες για το μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου (εκτός των δημοσιογράφων) και αποσπασμέ−
νο προσωπικό στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) 

«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του 
άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικη−
τική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4320/2015 (Α΄ 
29) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 περί ανάληψης υπο−
χρεώσεων από τους Διατάκτες (Α΄ 194).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 102/2014 (Α΄ 169) «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» και ιδίως του 
άρθρου 4.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Την υπ’ αριθμ. Υ 9/30.01.2015 (Β΄ 207) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουρ−
γού Επικρατείας Νικολάου Παππά».

9. Την υπ’ αριθμ. 167/27−02−2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 103) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης».

10. Την υπ’ αριθμ. 5719/03−04−2015 (Β΄ 546) απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του δικαιώ−
ματος υπογραφής ‘‘Με εντολή Υπουργού’’ στο Γενικό 
Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στους 
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσε−
ων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας».

11. Το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Ενημέρω−
σης και Επικοινωνίας είναι αναγκαίο να απασχολεί το 
προσωπικό της καθ’ υπέρβασιν του νόμιμου ωραρίου, 
προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες άμεσης 
ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης 
επί ζητημάτων κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και οι 
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν λόγω 
της διοργάνωσης δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων 
τύπου, της κάλυψης επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας 
προσωπικοτήτων άλλων χωρών, καθώς και λόγω της 
εφαρμογής νέων διοικητικών μέτρων και της συνεχούς 
μείωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων.

12. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως εννέα 
(9) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης και 
μέχρι δεκαέξι (16) ώρες ανά μήνα κατ’ άτομο, κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες, και δεκαέξι (16) ώρες ανά μήνα κατ’ 
άτομο, κατά τις νυχτερινές ώρες.

13. Την υπ’ αριθμ. 6298/15−04−2015 απόφαση του Τμή−
ματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών 
Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνί−
ας (Κ.Α.Ε. 0512 του ειδικού φορέα 23/760) και υπ’ αριθμ. 
33711/17−04−2015 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Υ.Δ.Ε. 
του Υπουργείου Οικονομικών), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως τις 
30.06.2015, την καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτε−
ρινές ώρες για το μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου (εκτός των δημοσιογράφων) και αποσπασμένο 
προσωπικό στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, ως εξής:

Έως εννέα (9) υπάλληλοι Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέ−
ρωσης μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των δεκαέξι 
(16) ωρών κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες ανά μήνα κατ’ 
άτομο με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, 
και του ορίου των δεκαέξι (16) ωρών κατά τις νυχτερινές 
ώρες ανά μήνα κατ’ άτομο με την προβλεπόμενη από 
το νόμο αποζημίωση.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την Απόφαση αυτή 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των επτά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (7.410,00) ευρώ 
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0512, οικονομικού 
έτους 2015, του ειδικού φορέα 23/760.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας και όχι πλέον των τριάντα δύο 
(32) ωρών συνολικά (ήτοι για αριθμό 16 ωρών εξαιρέσι−
μων και 16 ωρών νυκτερινών) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Μαΐου 2015

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ   

F
 Αριθμ. 7296 (8)
Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές 
ώρες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας δημο−
σιογράφων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) 

«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του 
άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4320/2015 (Α΄ 
29) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις»

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 περί ανάληψης υπο−
χρεώσεων από τους Διατάκτες (Α΄ 194).
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6. Τις διατάξεις του Π.δ. 102/2014 (Α΄ 169) «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» και ιδίως του 
άρθρου 4.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Την υπ’ αριθμ. Υ 9/30.01.2015 (Β΄ 207) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουρ−
γού Επικρατείας Νικολάου Παππά».

9. Την υπ’ αριθμ. 167/27−02−2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 103, 05−03−2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επι−
κρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης».

10. Την υπ’ αριθμ. 5719/03−04−2015 (Β΄ 546) απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του δικαιώ−
ματος υπογραφής ‘‘Με εντολή Υπουργού’’ στο Γενικό 
Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στους 
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσε−
ων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας».

11. Το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Ενημέρω−
σης και Επικοινωνίας είναι αναγκαίο να απασχολεί το 
προσωπικό της καθ’ υπέρβασιν του νόμιμου ωραρίου, 
προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες άμεσης 
ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης 
επί ζητημάτων κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και οι 
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν λόγω 
της διοργάνωσης δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων 
τύπου, της κάλυψης επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας 
προσωπικοτήτων άλλων χωρών, καθώς και λόγω της 
εφαρμογής νέων διοικητικών μέτρων και της συνεχούς 
μείωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων.

12. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως οκτώ 
(08) υπάλληλοι, ειδικότητας δημοσιογράφων, της Δι−
εύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης έως δεκαέξι (16) ώρες 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες ανά μήνα κατ’ άτομο και 
έως έξι (6) υπάλληλοι, ειδικότητας δημοσιογράφων της 
Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης έως δεκαέξι (16) ώρες 
κατά τις νυχτερινές ώρες ανά μήνα κατ’ άτομο.

13. Την υπ’ αριθμ. 6299/15−04−2015 απόφαση του Τμή−
ματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών 
Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνί−
ας (Κ.Α.Ε. 0512 του ειδικού φορέα 23/760) και υπ’ αριθμ. 
33712/17−04−2015 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Υ.Δ.Ε. 
του Υπουργείου Οικονομικών), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
την 30.06.2015, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας δημοσιογρά−
φων, της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης να εργάζο−
νται καθ’ υπέρβαση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, ως εξής:

α. έως οκτώ (8) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Άμεσης 
Ενημέρωσης μέχρι τη συμπλήρωση δεκαέξι (16) ωρών 
ανά μήνα κατ’ άτομο, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, 
για τους μνημονευόμενους στο σκεπτικό της απόφασης 
αυτής λόγους,

β. έως έξι (6) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενη−
μέρωσης μέχρι τη συμπλήρωση δεκαέξι (16) ωρών ανά 
μήνα κατ’ άτομο, κατά τις νυχτερινές ώρες, με την προ−

βλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για τους μνημο−
νευόμενους στο σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την Απόφαση αυτή 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (5.940,00) ευρώ 
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0512, οικονομικού 
έτους 2015, του ειδικού φορέα 23/760.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Kυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2015

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

F   
 Αριθμ. 7293 (9)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο, με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (εκτός 
των δημοσιογράφων) και αποσπασμένο προσωπικό 
στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) 

«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περ. γ του Ν. 
2531/1997 (Α΄ 219) «Κύρωση πράξης νομοθετικού περι−
εχομένου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του 
άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικη−
τική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4320/2015 (Α΄ 
29) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 περί ανάληψης υπο−
χρεώσεων από τους Διατάκτες (Α΄ 194).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 102/2014 (Α΄ 169) «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

9. Την υπ’ αριθμ. Υ 9/30.01.2015 (Β΄ 207) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Νι−
κολάου Παππά».

10. Την υπ’αριθμ. 167/27−02−2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 103) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Ενημέρωσης».
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11. Την υπ’ αριθμ. 5719/03−04−2015 (Β΄ 546) απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του δικαιώ−
ματος υπογραφής ‘‘Με εντολή Υπουργού’’ στο Γενικό 
Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στους 
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσε−
ων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας».

12. Το γεγονός ότι το προσωπικό της Γενικής Γραμμα−
τείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πρόκειται να εργα−
στεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες άμεσης ενημέρωσης της 
ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης επί ζητημάτων 
κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και οι έκτακτες υπηρε−
σιακές ανάγκες που θα προκύψουν από τη διοργάνωση 
δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων τύπου, την κά−
λυψη επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας προσωπικο−
τήτων άλλων χωρών, καθώς και λόγω της εφαρμογής 
νέων διοικητικών μέτρων και της συνεχούς μείωσης του 
προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων.

13. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως ενε−
νήντα (90) υπάλληλοι και μέχρι είκοσι ώρες ανά μήνα 
κατ’ άτομο.

14. Την υπ’ αριθμ. 6301/15−04−2015 απόφαση του Τμή−
ματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών 
Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνί−
ας (Κ.Α.Ε. 0511 του ειδικού φορέα 23/760) και υπ’ αριθμ. 
33713/17−04−2015 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Υ.Δ.Ε. 
του Υπουργείου Οικονομικών), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
τις 30.06.2015 την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
για τους μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου − εκτός των δημοσιογράφων − και απο−
σπασμένους στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας υπάλληλους ως εξής: έως ενενήντα (90) 
υπάλληλοι και μέχρι είκοσι ώρες ανά μήνα κατ’ άτομο.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την Απόφαση αυτή 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000,00) ευρώ και θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0511, οικονομικού έτους 2015, 
του ειδικού φορέα 23/760.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2015

 O YΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

    Αριθμ. απόφ. 13 (10)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του Ει−

δικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 

ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(4η συνεδρίαση/19−3−2015) 

 Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο−
νομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, β) το γεγονός ότι θα πραγματοποιηθούν 
έκτακτες συναυλίες σε σχολεία, ιδρύματα και νοσοκο−
μεία της Βόρειας Ελλάδος που θα πραγματοποιήσει η 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποί−
ησης εκπαιδευτικού προγράμματος, κατά το επόμενο 
χρονικό διάστημα, γ) το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη 
παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, σε 
έναν υπάλληλο για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών στο πλαίσιο υλο−
ποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και 
η φυσική παρουσία κατά την εκτέλεση των συναυλιών, 
δ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται συνολική δαπάνη ύψους 1.000 € περίπου, η οποία 
θα καλυφθεί από τη δωρεά του Ιδρύματος ΝΙΑΡΧΟΣ, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για έναν υπάλληλο του Ε.Τ.Ο.Σ. για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης σε 
ΦΕΚ και έως 31−12−2015, για μέχρι 200 ώρες συνολικά. Η 
κατανομή των ωρών και η περιγραφή των συγκεκριμέ−
νων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με 
απόφαση του Ε.Τ.Ο.Σ. που θα υλοποιηθεί με ευθύνη του 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των εργασιών και ο αριθμός των πραγμα−
τοποιηθεισών ωρών, θα βεβαιώνεται εγγράφως στην 
αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού με την ευθύνη του 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου 2015

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ  
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