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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουνίου 2017

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 1918

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των
ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ
33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
για το έτος 2017.

Αριθμ. οικ. 17759
(1)
Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των
ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ
33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2017.

2

Έγκριση συμμετοχής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΛΙΚΑΣ
Α.Μ.Κ.Ε. Περιορισμένη ευθύνη».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/
431347/17.1.1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα
Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για
τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του
Μ.Τ.Σ.» (Β΄ 74).

4

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και
εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα
από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση - δήλωση.

5

Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6

Τροποποίηση - Συμπλήρωση Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της
αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»
(ΦΕΚ 280/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Την ανάγκη περιστολής των δαπανών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, λόγω
των δημοσιονομικών συνθηκών,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α΄).
5. Το γεγονός ότι για το έτος 2016 ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εγκρίσεων διαμορφώθηκε σε 3933
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συνολικά, εκ των οποίων οι 933 αφορούσαν συμβάσεις
βαρύνουσες τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των
ΟΤΑ, ενώ οι 3000 αφορούσαν συμβάσεις στο πλαίσιο
ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους
έργων.
6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
14 του ν. 4403/2016, τις όμοιες της παρ. 5 του άρθρου 72
του ν. 4342/2015 καθώς και εκείνες του άρθρου 30 του
ν. 4314/2014 προβλέπεται εξαίρεση από την έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει α) των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, β) των ανανεώσεων και παρατάσεων
των συμβάσεων αυτών και γ) των συμβάσεων μίσθωσης
έργου, αντίστοιχα, στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.
7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» (208/Α΄).
8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (210/Α΄).
9. Την αριθμ. Υ29/18.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168/Β΄).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
των ΟΤΑ, η οποία θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους
από τον τακτικό προϋπολογισμό Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση
μίσθωσης έργου με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος
2017, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, σε 933 άτομα
συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Τεύχος Β’ 1918/01.06.2017

Αριθμ. 17359
(2)
Έγκριση συμμετοχής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΛΙΚΑΣ
Α.Μ.Κ.Ε. Περιορισμένη ευθύνη».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο
Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπως τροποποιήθηκε
από τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής
συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την
απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης
και λειτουργίας αυτών των ομίλων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β΄
ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ
Α΄ 138).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 219 και 221 του
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 36808/2008
(ΦΕΚ Β΄ 1262) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό
Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)».
5. Την υπ’ αριθμ. 916/2.5.2017 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 4 παρ. 2β΄ του ν. 3345/2005 με την οποία
χορηγήθηκε σύμφωνη γνώμη περί της συμμετοχής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον
Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΛΙΚΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Περιορισμένη ευθύνη».
6. Τις διατάξεις 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), όπως ισχύει.
7. Του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών», (ΦΕΚ Α΄ 172), όπως ισχύει.
8. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208).
9. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τεύχος Β’ 1918/01.06.2017

Τη συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΛΙΚΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Περιορισμένη
ευθύνη».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.951.1/34/984850/Σ.2738
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/
431347/17.1.1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων
του Μ.Τ.Σ.» (Β΄ 74).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 64 του ν. 1329/1983 «Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου: ‘’Εφαρμογή της συνταγματικής
αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό
Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και
μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού
Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο’’» (Α΄ 25).
β) Του άρθρου 1 του α.ν. 559/1937 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας “περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού’’» (Α΄ 107), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του άρθρου 1 του ν. 1106/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της “περί Μετοχικών
Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας νομοθεσίας’’» (Α΄ 301).
δ) Της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143).
ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ζ) Της υπ’ αριθμ. Υ5/27.1.2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
η) Της υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
2. Το υπ’ αριθμ. 31/1/2.12.2016 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).
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3. Την υπ’ αριθμ. 10Α/2017 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από
έσοδα του ΜΤΣ, χωρίς την δημιουργία ληξιπρόθεσμων
οφειλών, και συνεπώς δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/
431347/17.1.1984 (ΦΕΚ Β΄ 74) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
Άρθρο Μόνο
Καθορισμός ύψους βοηθήματος οικογενειακής
ή επαγγελματικής αυτοτέλειας για το έτος 2017
Στο άρθρο 2 μετά την παράγραφο 4α προστίθεται νέα
παράγραφος 4β, ως εξής:
«Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από
1.1.2017 έως 31.12.2017 και δεν τους έχει καταβληθεί
το εν λόγω βοήθημα, το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού εκείνου που προκύπτει βάσει
της τιμής μεριδίου του μερίσματος του έτους 2011, ήτοι
7,6190 €».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.151 / 89670 /A5
(4)
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο
αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο
και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική
μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση δήλωση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου «Μετακινήσεις
μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις»
του ν. 4379/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών
Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 63 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄), με το άρθρο 8 του ν. 4327/2015
(ΦΕΚ 150 Α΄) και με το άρθρο 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ
17 Α΄) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου».
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
(ΦΕΚ 143 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε΄ του
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν. 4342/2015: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου» του
ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α΄).
8. Τις διατάξεις 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΄) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 350.000 € για το τακτικό οικονομικό
έτος 2017 η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ, και για κάθε
ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΑΕ 0718 του Ε.Φ. 19/170.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 71965/Β1/3.5.2017 εισήγηση
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2186 Β΄), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση - Γενικές Προϋποθέσεις
Καθορίζεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 350
ευρώ, για τους δικαιούχους του άρθρου 2 της ίδιας
απόφασης.
Η αποζημίωση του παρόντος άρθρου καταβάλλεται
στον υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις των πα-
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ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσης εφόσον
συμμετέχει κατά την διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου στο σύνολο των δηλωμένων, στην αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μαθημάτων
Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού για τους
υποψηφίους του Γενικού Λυκείου και μαθημάτων Γενικής
Παιδείας και Μαθημάτων Ειδικότητας για τους υποψηφίους του Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχα, εξαιρουμένων των ειδικών μαθημάτων. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται για τα
μαθήματα που εξετάζονται στις επαναληπτικές εξετάσεις.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι
Η αποζημίωση του άρθρου 1 καταβάλλεται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και
διατροφής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που αποφοιτούν την τρέχουσα σχολική
χρονιά εφόσον το σχολείο στο οποίο υπέβαλαν αίτηση δήλωση δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο.
Ειδικότερα την αποζημίωση του άρθρου 1 δικαιούνται:
1. α) οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της
νησιωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς άλλα
Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής ή ηπειρωτικής Χώρας.
Η αποζημίωση του άρθρου 1 δεν καταβάλλεται εφόσον το
Εξεταστικό Κέντρο λειτουργεί σε σχολική μονάδα εντός του
ιδίου νησιού στο οποίο υπέβαλε αίτηση - δήλωση ο υποψήφιος και η απόσταση της νησιωτικής σχολικής μονάδας από
το Εξεταστικό Κέντρο είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
β) οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου που μετακινούνται από τη σχολική μονάδα της ηπειρωτικής Χώρας στην οποία κατέθεσαν αίτηση - δήλωση
συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς άλλη σχολική μονάδα της ηπειρωτικής Χώρας, η οποία λειτουργεί
ως Εξεταστικό Κέντρο και η απόσταση μεταξύ των δύο
σχολείων είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων.
2. α) οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που
μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής
Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση - δήλωση συμμετοχής
στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά
εξεταστικά κέντρα της νησιωτικής ή ηπειρωτικής Χώρας.
Η αποζημίωση του άρθρου 1 δεν καταβάλλεται εφόσον
το Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό κέντρο λειτουργεί σε
σχολική μονάδα εντός του ιδίου νησιού, στο οποίο υπέβαλε αίτηση - δήλωση ο υποψήφιος, και η απόσταση της
νησιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία υπέβαλε αίτηση - δήλωση ο υποψήφιος από το Βαθμολογικό ή Ειδικό
Εξεταστικό Κέντρο είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
β) οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση - δήλωση συμμετοχής
στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας που έχουν
οριστεί για να εξεταστούν εφόσον η απόσταση μεταξύ της
σχολικής μονάδας στην οποία υπέβαλε αίτηση - δήλωση ο
υποψήφιος και του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού
κέντρου είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων.
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Άρθρο 3
Αίτηση - Δικαιολογητικά
Η αποζημίωση του άρθρου 1 της παρούσης καταβάλλεται από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας, μετά τη λήξη των
εξετάσεων, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου ή του νόμιμου κηδεμόνα του προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε ο
υποψήφιος αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την οποία
να προκύπτει το έτος αποφοίτησης του συγκεκριμένου
υποψηφίου.
β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία να
προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης δήλωσης του υποψηφίου. Η παρούσα θα χορηγείται
στον υποψήφιο από τη σχολική μονάδα υποβολής της
αίτησης - δήλωσης.
γ) Βεβαίωση του προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής
του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου της Επιτροπής
του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τις περιπτώσεις
των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες από την οποία να προκύπτουν τα εξεταζόμενα
μαθήματα, οι ημέρες και οι ημερομηνίες συμμετοχής του
υποψηφίου στις εξετάσεις.
Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου
3, υποβάλλονται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να
προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης τακτικού χρηματικού
εντάλματος στο όνομα του γονέα ή του κηδεμόνα του
υποψηφίου και σε βάρος του ΚΑΕ 0718 που εγγράφεται
στον προϋπολογισμό των Περιφερειακών υπηρεσιών
εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ φορέα 182 «Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 89684/Δ2
(5)
Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας
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και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(167 Α΄) σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 11
του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (147 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις» (118 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Συγχώνευση των
εταιριών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» του ν. 4199/2013 (216 Α΄) «Δημόσιες
υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική
Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» σε
συνδυασμό με την αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιρειών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με
την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»» (2856 Β΄).
5. Τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20 του
ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (129 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/05 (98 Α΄).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών κλπ» (213 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (221 Α΄).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (145 Α΄).
9. Το π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Tην αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β΄).
11. Τα αριθμ. Φ.2.1/5692/15.11.2016 και Φ.2.1/1287/
17.3.2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ροδόπης.
12. Το αριθμ. 1835/17.3.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.
13. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, όπως καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα
myschool.
14. Την αριθμ. 367/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής.
15. Την αριθμ. 247/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κασσάνδρας.
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16. α) Την αριθμ. 48430/Β1/21.3.2017 εισήγηση της
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠΔΣ και ΠΔΕ
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
β) Την αριθμ. 1487/20.1.2017 βεβαίωση δέσμευσης
οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Κομοτηνής.
γ) Την αριθμ. 1181/20.1.2017 βεβαίωση ανάληψης
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής.
δ) Την αριθμ. 19566/25.11.2016 βεβαίωση δέσμευσης
οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Κασσάνδρας.
ε) Την αριθμ. 39/13.3.2017 βεβαίωση ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας.
στ) Το αριθμ. Δ6/3358/16.3.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού.
17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού
Η εκ 2.600 Ευρώ δαπάνη οικονομικού έτους 2017 (από
1.9.2017 έως 31.12.2017) βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ
0227 «Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», του ειδικού φορέα 19-220 του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις οι οποίες έχουν δεσμευθεί με την αριθμ.
216700/ΓΔ2/19.12.2016 απόφαση (ΑΔΑ:6ΨΕΟ4653ΠΣΔΝΡ).
Για την κάλυψη των εκ 7.800 Ευρώ ετήσια δαπάνη για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα γίνεται σχετική πρόβλεψη στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ
Η εκ 5.500 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2017 θα καλυφθεί από την επιχορήγηση
που θα λαμβάνουν οι Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από
τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2017.
Η εκ 16.000 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά
έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη
ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων.
Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού
της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τις ανάγκες εξοπλισμού νεοϊδρυόμενων σχολικών μονάδων οι οποίες θα
καλυφθούν από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών της
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., αποφασίζουμε:
Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2017-2018
1) το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Κομοτηνής, με έδρα την
Κομοτηνή, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
2) το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πευκοχωρίου, με έδρα
το Πευκοχώρι, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
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τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. A3α/77125/16
(6)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση Οργανισμού του
Γενικού Νοσοκομείου ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ
ΠΡΩΙΟ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 37), όπως ισχύει.
2. Την παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.»
(Α΄ 241).
3. Το άρθρο 4 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), όπως ισχύει.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις (Α΄ 38).
5. Tο άρθρο 54 παρ. 5 και 6 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (Α΄ 174).
6. Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
7. Tο υπ’ αριθμ. π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32).
8. Tο υπ’ αριθμ. π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
9. Tο υπ’ αριθμ. π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
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στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
10. Tο υπ’ αριθμ. π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
11. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/6.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2144).
12. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ29/8.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη» απόφαση του Πρωθυπουργού
(Β΄ 2168).
13. Tα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 13032/11274/22.5.2013,
ΔΑΑΔ 17078/14847/11.7.2013 και ΔΑΑΔ 44984/
13.10.2016 έγγραφα - εισηγήσεις του Διοικητή της 2ης
Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.
14. Tις υπ’ αριθμ. 16/3.11.2011 και 27/2013 αποφάσεις
του ΚΕΣΥΠΕ.
15. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ.Β1α/οικ.20729/17.3.2017 εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας.
16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. Y4α/οικ.121955/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» (Β΄ 3430), όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Α3α/96317/2017 κοινή
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών
θέσεων προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΥΡΟΥ
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» (Β΄ 242) και ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως παρακάτω:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:
α. Στον Εργαστηριακό τομέα ενοποιούνται τα ιατρικά
τμήματα Βιοπαθολογικό και Βιοχημικό σε ένα (1) και η
περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 6, αναδιατυπώνεται ως
ακολούθως:
«γ) Εργαστηριακός Τομέας
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4. Φαρμακευτικό
5. Παθολογικής Ανατομικής
β. Στα ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ συνιστάται μία Αυτοτελής Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και η περ.
Β της παρ. 1 του άρθρου 6, αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (18)
κλινών
1. Βραχείας Νοσηλείας
2. Αυτοτελές τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
3. Αυτοτελής Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
4. ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΚΕΦΙΑΠ)».
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρώμενο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 2
Στην παρ. 2 του άρθρου 14 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»,
επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:
- Καταργούνται δύο (2) κενές θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, μία (1) ΩΡΛ και μία (1) Μαιευτικής - Γυναικολογίας και συνιστώνται αντίστοιχα, δύο (2) οργανικές θέσεις
ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας παθολογίας ή καρδιολογίας ή αναισθησιολογίας ή πνευμονολογίας - φυματιολογίας ή χειρουργικής και ο αριθμός των θέσεων των
εν λόγω ιατρικών ειδικοτήτων, διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΛ

1

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρώμενο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί

ΤΜΗΜΑΤΑ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

1. Βιοπαθολογικό - Βιοχημικό

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

2. Αιματολογικό - Αιμοδοσία
3. Ακτινοδιαγνωστικό

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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
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