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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .

3

Τροποποίηση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’(Β’519/
6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου
σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/
2012 (Α’198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976
(Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4

Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.

5

Εγκατάσταση και λειτουργία της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Τμήματος
Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

6

Καθορισμός του ύψους του ειδικού τέλους επί
έκαστης σύμβασης που υπογράφεται και αφορά
σε κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου
22Α του ν. 4472/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα.

7

Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευόμενων ιατρών στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

8

Διόρθωσης σφάλματος στην ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./32/
7935/6-3-2019 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 967/Β΄/21-3-2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Αρ. Φύλλου 2113

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56168
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις ... και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
β) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου........., μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
γ) Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α’/2017) «Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’/28.02.2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, Γεν. Γραμ. Δημ/κής Πολιτικής,
Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/2015)».
3. Το αριθμ. 24505/26-2-2019 έγγραφο του Γραφείου
του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας με θέμα «Έγκριση
υπερωριακής εργασίας».
4. Το από 12.4.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου με θέμα «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού για
το Α' εξάμηνο 2019».
5. Το αριθμ. 43191/17-4-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Το αριθμ. 50283/13-5-2019 έγγραφο της Γενικής
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την υπερωριακή
απασχόληση δέκα (10) υπαλλήλων που υπηρετούν στη
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για το α' εξάμηνο του
2019 θα ανέλθει στο ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (6.750,00) ευρώ περίπου, θα καλυφθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού Προϋπο-
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λογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Ειδικού Φορέα 1035-204-0000000 (ΑΛΕ 2120201001)
(απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αριθμ. 50067
10-5-2019 ΑΔΑ: 7588465ΧΙ8-ΦΣΔ) και ότι η προκαλούμενη δαπάνη είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
7. Το γεγονός ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν
έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
ήτοι άμεση ανταπόκριση του συνόλου του στελεχιακού
δυναμικού, προκειμένου για την, εντός των προθεσμιών,
εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων επιχειρήσεων για
τη χορήγηση έγκρισης σε μονάδες με δραστηριότητα
την καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, που
έχουν κατατεθεί και εκκρεμούν εισηγητικά για πιστοποιήσεις έργων παλαιών αναπτυξιακών νόμων, απαιτείται
απασχόληση προσωπικού πέρα από το κανονικό ωράριο
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για δέκα
(10) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για το Α' εξάμηνο του έτους 2019 έως 120 ώρες για κάθε υπάλληλο
και για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση αυτής
έως και 30 Ιουνίου 2019.
2. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης διενεργείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο, θα βεβαιώνονται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης,
Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με το
ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παρουσιών.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 57359
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015(Α' 176) «Διαχείριση ,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ».
2. Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία.........., Μετονομασία Υπουργείων.........., Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού..........,».
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3. Του π.δ. 22/2018 (Α'37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
5. Το από 12.04.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με
θέμα «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού για το Α' Εξάμηνο 2019 », για δεκαέξι (16)
υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου.
6. Το αριθμ. 50288/13.05.2019 έγγραφο της Γενικής
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρεται
ότι η προκαλούμενη δαπάνη για αποζημίωση εργασίας
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για δεκαέξι (16)
υπαλλήλους που υπηρετούν στις οργανικές μονάδες της
Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου για το Α ' Εξάμηνο του
τρέχοντος έτους θα ανέλθει στο ποσό των δέκα χιλιάδων
οκτακοσίων (10.800,00) ευρώ περίπου, θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδικού Φορέα
1035 -201- 0000000 (ΑΛΕ 2120201001) - απόφαση δέσμευσης πίστωσης 50061/10.05.2019 (ΑΔΑ : Ω9ΔΜ465ΧΙ8-ΠΥ3) και ότι η προκαλούμενη δαπάνη είναι εντός των ορίων που
έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
7. Το γεγονός ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν
έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου,
ήτοι ενοποίηση των βάσεων HRMS, επεξεργασία αιτήσεων για τη μεταφορά του προσωπικού ΕΒΖ, αξιολόγηση
2018, έκδοση περίπου 10.000 ενταλμάτων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) παράλληλα με τις αυξημένες ανάγκες
τακτοποίησης της εκκαθάρισης και πληρωμής σχεδίων
και ταξιδιών, απαιτείται απασχόληση προσωπικού πέρα
από το κανονικό ωράριο εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση
έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για
δεκαέξι (16) υπαλλήλους που υπηρετούν στις οργανικές
μονάδες της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου για το
Α' εξάμηνο του έτους 2019 έως 120 ώρες ανά υπάλληλο
και για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση αυτής έως
και 30 Ιουνίου 2019.
Η συγκρότηση συνεργείων και ο ορισμός των υπαλλήλων διενεργείται μετά από σχετική πράξη του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης, ανά υπάλληλο, θα βεβαιώνονται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης,
Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με το
ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παρουσιών.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
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Αριθμ. 56820
(3)
Τροποποίηση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)'
(Β' 519/6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη
δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το
π.δ. 113/2012 (Α' 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα
με το π.δ. 22/1976 (Α' 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α' 11)
με τις άδειες που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του
προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ... Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α' 208).
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192) όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).
5. Την Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β' 3818).
6. Το ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας ... και άλλες διατάξεις» (Α' 52).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1-16 του ν. 3982/2011
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228
παρ. 1-6 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και με την υποπαράγραφο 23 του ν. 4254/2014 (Α' 85), ιδίως δε το άρθρο 4
παρ. 5 του νόμου αυτού.
8. Το π.δ. 113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την
επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την
κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες,
καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις»,
ιδίως δε τα άρθρα 2 και 10 αυτού (Α’ 198).
9. Την οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 (Β' 519/6-3-2013)
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και
ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού
σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α' 198) και αντιστοίχιση
των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α' 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α' 11) με
τις άδειες που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε με τις
οικ.71993/301/Φ113/2015 (Β' 1422), οικ. 84123/305/
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Φ113/2016 (Β' 2481) και οικ. 74285/176/Φ113/2018
(Β' 2942) υπουργικές αποφάσεις.
10. Την Φ.Γ.9.6/οικ. 1724/143/16.2.2012 απόφαση του
αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας σχετικά με τη «συγκρότηση Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων για την έκδοση της υπουργικής
απόφασης του άρθρου 10 του ν. 3982/2011», όπως τροποποιήθηκε με ΑΔΑ: ΒΟΖΧΦ-Γ97, Β42ΑΦ-0ΣΒ, 7ΟΥΓΦΚ5Ο, 73ΖΗ465ΦΘΗ-ΓΘΒ, ΩΒΛ2465ΦΘΗ-ΓΟΣ και 6ΚΩΚ465ΧΙ8-ΧΚ1.
11. Το Πρακτικό No 1/2014 της από 30.10.2014 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με το
οποίο η Επιτροπή εισηγείται την τροποποίηση/συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 υπουργικής
απόφασης σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της και της
οποίας η εισήγηση γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο
2 της οικ.71993/301/Φ113/2015 υπουργικής απόφασης
(Β' 1422).
12. Το γεγονός της εκ παραδρομής μη συμπερίληψης
στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της οικ. 71993/301/
Φ 113/2015 υπουργικής απόφασης (Β' 1422) των μηχανημάτων έργου α) Εκχιονιστικό (φρέζα) και β) Ερπυστριοφόρο μηχάνημα προώθησης και διάστρωσης χιονιού
για τα οποία γνωμοδότησε η αρμόδια Επιτροπή Τεχνικών
Επαγγελμάτων σύμφωνα με το ΘΕΜΑ 6: «Κατάταξη Μηχανημάτων Έργου σε Ειδικότητες και Ομάδες: «Εκχιονιστικά οχήματα-μηχανήματα παντός τύπου»» του Πρακτικού No 1/2014, και της οποίας η εισήγηση έγινε δεκτή
με το άρθρο 2 της ως άνω αναφερόμενης απόφασης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ανωτέρω (9) σχετική από την ημερομηνία ισχύος της οικ.71993/301/Φ113/2015 (Β' 1422)
υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που αφορά στον
Πίνακα 1 του Παραρτήματος, διότι παρεισέφρησαν σε
αυτόν τυπογραφικά και αριθμητικά λάθη, ως εξής:
α/α κατά το
Πρακτικό

Εμπίπτει
στην

6.1

Εκχιονιστικό (φρέζα)

4.2

6.2

Ερπυστριοφόρο μηχάνημα
προώθησης και διάστρωσης
χιονιού

4.2

7.1

Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας τύπου KOMATSU

1.3

7.2

Φορτωτής κομπρεσέρ

1.5

7.3

Αυτοκινούμενος
6.2
αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ)

7.5

Εκσκαφέας Μηχανικός ξεσκαρωτής
5.4
Getman 76-175hp S330 -2001
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Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013
(Β' 519/ 6-3-2013) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Ι

(4)
Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
Με την Φ.894/1/36089/Σ.9398/29 Μαϊ 2019/ΥΠΕΘΑ/
ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΓΡΑΜ απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας (ΑΔΑ: 64ΔΩ6-ΓΓΕ), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3
του ν. 4182/2013 (Α' 185) όπως αναδιατυπώθηκαν με το
άρθρο 32 του ν. 4223/2013 (Α' 287) και συμπληρώθηκαν
με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 (Α' 110), έγινε αποδεκτή
η δωρεά της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΞΕ», η οποία συνίσταται σε μεταχειρισμένο εξοπλισμό
(30 ξαπλώστρες, 15 ομπρέλες και 15 τραπεζάκια), συνολικής εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€),
για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Κολυμβητηρίου
της 1ης Στρατιάς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/31546
(5)
Εγκατάσταση και λειτουργία της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Τμήματος
Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 28Ατου ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114),
που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α' 142), όπως ισχύει.
2. Τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 1397/1983 «Εθνικό
σύστημα υγείας» (Α' 143), όπως ισχύει.
3. Τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην
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έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»
(Α' 137), όπως ισχύει.
4. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
5. Τις διατάξεις της 22277/11-07-2017 απόφασης του
πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Ίδρυση κλινικής με τίτλο: «Αγγειοχειρουργική
Κλινική» στον Τομέα Χειρουργικής στο Τμήμα Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού της» (Β' 2568).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
8. Τις διατάξεις της Υ25/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β' 2144), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις της Υ4α/οικ.6321 /17-01-2013 κοινής
υπουργικής απόφασης ’’Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»’’
(Β’ 174), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις της 22277/11-07-2017 απόφαση του
πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Ίδρυση κλινικής με τίτλο: «Αγγειοχειρουργική
Κλινική» στον Τομέα Χειρουργικής στο Τμήμα Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού της» (Β' 2568).
11. Την αριθμ. 35/16-04-2019 Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
12. Την αριθμ. 2586/14-01-2019 εισήγηση της 4ης ΥΠΕ
Μακεδονίας - Θράκης.
13. Το αριθμ. 4/1-2-2018 απόσπασμα πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.
14. Το αριθμ. Β2α/οικ.38125/21-05-2019 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
τόσο σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Νοσοκομείου,
αποφασίζουμε:
Την εγκατάσταση και λειτουργία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και ειδικότερα στο Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου.
Στην Κλινική λειτουργεί αντίστοιχο τακτικό εξωτερικό
ιατρείο.
Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην Κλινική υποχρεούνται σε εφημερία για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και παροχής επείγουσας περίθαλψης, σύμφω-
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να με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την εφημερία των
Νοσοκομείων.
Το προσωπικό που υπηρετεί στην Κλινική, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας,
όλων των Νοσοκομείων της ΥΠΕ, για την ανάπτυξη και
αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης και παροχής
υπηρεσιών υγείας.
Η Κλινική πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύθυνο για
τη λειτουργία της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαίου 2019
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/4262
(6)
Καθορισμός του ύψους του ειδικού τέλους επί
έκαστης σύμβασης που υπογράφεται και αφορά σε κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της περίπτωσης β του
άρθρου 22Α του ν. 4472/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 45 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 ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 91 του
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143).
1.3. Τις διατάξεις 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), όπως ισχύει σήμερα.
1.4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
1.5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
1.6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
1.7. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37).
1.8. . Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).
1.9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
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1.10. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).
1.11. Τις διατάξεις της Υ80/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη» (Β' 3904).
1.12. Την Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση
της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την
κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από
το Υπουργείο Υγείας Φορέων» (Α' 74), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 4ου του
ν. 4542/2018 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση
της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου
της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές
διατάξεις» (Α' 95).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 87 του
ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης
των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά
με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.» (Α' 212).
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της
Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του
Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών
της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή» (Α' 140).
7. Την 43 απόφαση της 14ης και από 19-07-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
8. Την αριθμ. Β2α/22605/10.04.2019 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία προκύπτει πρόκληση δαπάνης σε βάρος των προϋπολογισμών των νοσοκομείων και λοιπών φορέων εποπτείας
του Υπουργείου Υγείας, ύψους 100.000 ευρώ περίπου.
Το ποσό αυτό θα αποτελεί έσοδο του προϋπολογισμού
της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α' 147).
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται επί εκάστης δημόσιας σύμβασης που συνάπτεται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, και αφορά
κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από
την Ε.Κ.Α.Π.Υ., στο πλαίσιο λειτουργίας της ως Ε.Κ.A.A.,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διεξήχθησαν
ή θα διεξάγονταν από την Ε.Π.Υ. αλλά ολοκληρώθηκαν
από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και βαρύνει αποκλειστικά τους λήπτες
των υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ως Ε.Κ.A.A., δηλαδή τους
φορείς υγείας του άρθρου 23 του ν. 4472/2017.
Άρθρο 3
Ύψος ειδικού τέλους
1. Το ύψος του ειδικού τέλους ανέρχεται σε ποσοστό
0,5% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης προ
φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας
κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως (call options),
προ φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης.
2. Σε περίπτωση όπου στη σύμβαση δεν αναφέρεται
το συμβατικό τίμημα, το ειδικό τέλος επιβάλλεται επί του
ποσού που αναγράφεται στη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
3. Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις αορίστου
χρόνου, ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η αξία τους ορίζεται ως το γινόμενο του μηνιαίου τιμήματος επί 48 και το ειδικό τέλος
επιβάλλεται επί του γινομένου αυτού.
4. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ανάθεσης συνάπτονται περισσότερες δημόσιες συμβάσεις
κατά τμήματα μίας προμήθειας ή υπηρεσίας, το ειδικό τέλος υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους σύμβασης.
5. Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο μιας συμφωνίαςπλαίσιο ή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, συνάπτονται περισσότερες εκτελεστικές συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, το ειδικό τέλος επιβάλλεται επί της
αξίας κάθε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης.
6. Σε περίπτωση όπου στο πλαίσιο μιας διαδικασίας
ανάθεσης συνάψει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, λειτουργώντας ως Ε.Κ.Α.Α., για
λογαριασμό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 το ειδικό τέλος επιβάλλεται επί των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την παρ.
1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης
του ειδικού τέλους
1. Το ειδικό τέλος υπολογίζεται, με την εφαρμογή του
ανωτέρω αναφερομένου συντελεστή, επί της συνο-
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λικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων κάθε αρχικής,
τροποποιητικής, συμπληρωματικής ή εκτελεστικής
δημόσιας σύμβασης που συνάπτεται βάσει συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών επί της
οποίας επιβάλλεται το ειδικό τέλος σύμφωνα με τα
άρθρα 2 και 3 της παρούσας. Σε περίπτωση πολυετών
δεσμεύσεων αφορά τόσα δωδεκατημόρια όσα απομένουν μέχρι την λήξη της διαχειριστικής χρήσης εκάστου
φορέα.
2. Υπόχρεος για την απόδοση του ειδικού τέλους είναι
ο φορέας που κάνει χρήση της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 2 της παρούσας. Το ποσό του ειδικού τέλους αποδίδεται με ευθύνη της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας
του φορέα ή του υπόλογου - διαχειριστή. Προκειμένου
να πιστοποιηθεί το ύψος του ειδικού τέλους, κάθε φορέας οφείλει να κοινοποιήσει την εκτελεστική σύμβαση
στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. Η πιστοποίηση του ύψους του ειδικού
τέλους γίνεται με πράξη του Προέδρου της ΕΚΑΠΥ η
οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος απόδοσης του ειδικού
τέλους στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. Για την έκδοση του χρηματικού
εντάλματος απαιτούνται ως απαραίτητα δικαιολογητικά
και τα ακόλουθα:
α. αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την
ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου,
β. κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη
από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται
τουλάχιστον, i) ο κωδικός αριθμός εξόδου, ii) ο φορέας
του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, iii) το οικ.
Έτος του προϋπολογισμού τον οποίον βαρύνει η δαπάνη, iν) τα στοιχεία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (αριθμός φορολογικού
μητρώου (ΑΦΜ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε
μορφή IBAN, ν) το δικαιούμενο ποσό, vi) τις τυχόν κρατήσεις και το φόρο, vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο
ποσό και viiii) την αρμόδια ΔΟΥ του δικαιούχου,
γ. αντίγραφο της εκτελεστικής σύμβασης.
3. Για να αποδοθεί το ειδικό τέλος στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.
εκδίδεται χρηματικό ένταλμα πληρωμής από το αρμόδιο όργανο και στη συνέχεια εξοφλείται όπως
ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και αποδίδεται
στο τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με αριθμό
GR5301720390005039094092452.
4. Τα οφειλόμενα ποσά αποδίδονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ
το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα, από τον μήνα έκδοσης της πράξης πιστοποίησης του ύψους του ειδικού τέλους. Η απόδοσή
τους γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό
της Ε.Κ.Α.Π.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Μετά την ολοκλήρωση κάθε δημόσιας σύμβασης
που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης διενεργείται, με πράξη του Προέδρου της
Ε.Κ.Α.Π.Υ., επανυπολογισμός του ύψους του ειδικού τέλους με βάση την αξία της εκτελεσθείσας σύμβασης.
Για την εφαρμογή του επανυπολογισμού, οι φορείς του
άρθρου 23 του ν. 4472/2017 ενημερώνουν κάθε μήνα
την Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων
ευθύνης της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
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6. Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης που υπάγεται
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, που έχει
εκτελεστεί στο σύνολό της και διαπιστωθεί υπερβάλλουσα καταβολή, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται
στον υπόχρεο για απόδοση του ειδικού τέλους φορέα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
7. Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης που υπάγεται
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, που έχει
εκτελεστεί στο σύνολό της και διαπιστωθεί υπολείπουσα
καταβολή, το υπολειπόμενο ποσό αναζητείται και καταβάλλεται από τον υπόχρεο για απόδοση του ειδικού
τέλους φορέα ανεξαρτήτως του χρόνου εκτέλεσης και
περαίωσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο παρόν άρθρο.
8. Τα προς απόδοση ποσά, στρογγυλοποιούνται στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, προς την μεγαλύτερη δεκάδα
όταν προκύπτει δεκαδικό ψηφίο μεγαλύτερο του 5 και
προς την μικρότερη δεκάδα όταν προκύπτει ψηφίο μικρότερο ή ίσο του 5.
Άρθρο 5
Διαδικασία επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
1. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ, συντάσσει πίνακα εκκαθάρισης της
εκάστοτε ολοκληρωμένης σύμβασης όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, ελέγχει και επιβεβαιώνει την υπερβάλλουσα καταβολή με τα καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία
της Ε.Κ.Α.Π.Υ στοιχεία και υποβάλει έκθεση επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων προς το Πρόεδρο του
Διοικητικού συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
2. Η επιστροφή των ποσών της παραγράφου αυτής
γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το
προς επιστροφή ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό του
υπόχρεου για την ειδικό τέλος και απόδοση του ειδικού
τέλους Φορέα ο οποίος αναφέρεται στην αίτησή του,
εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 3199 «επιστροφές
λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά»
του προϋπολογισμού της Ε.Κ.ΑΠ.Υ., του έτους που πραγματοποιείται η επιστροφή.
3. Για τον σκοπό αυτό κάθε φορέας του άρθρου 23
του ν. 4472/2017 οφείλει να γνωστοποιεί στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.
τον αριθμό λογαριασμού IBAN που θα χρησιμοποιηθεί
για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών ειδικού τέλους Ε.Κ.Α.Π.Υ.
Άρθρο 6
Μεταβατική Διάταξη
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 2 που συνάπτονται μετά τη
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξαρτήτως από το χρόνο έναρξης της διαδικασίας σύναψης αυτών.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έως και 31.12.2021.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαίου 2019
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 15941/18
(7)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευόμενων ιατρών στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α'172),
β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (Α'143), όπως ισχύει,
γ. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α'43),
δ. του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α'110),
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 (Α'98),
στ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α'65),
ζ) της παρ. 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).
2. Την Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Παύλο Πολάκη» (Β'2144), όπως ισχύει.
3. Το αριθμ. Φ.335/10/33295/Σ.968/16-02-2018 έγγραφο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
4. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 1/08-02-2018
Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του 401
Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
5. Το αριθμ. Β1α /οικ.37687/20-05-2019 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά /μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσεως
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, που έχει συσταθεί με την Α3β/8401/16-07-1985
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κοινή υπουργική απόφαση (Β'447), σε μία (1) οργανική
θέση ειδικότητας Καρδιολογίας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί, όταν
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για
τη λήψη της ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής,
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./32/7935/6-3-2019 απόφαση της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών»
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 967/Β΄/21-3-2019 διορθώνεται στη σελίδα 11163, στην πρώτη στήλη στο στίχο 28,
το όνομα του προσλαμβανόμενου ερευνητή:
το εσφαλμένο: Καλλιγέρη Νικόλαου
στο ορθό: Καλλιγέρη Νίκου .
(Από το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
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