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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.

2

Σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

3

Τροποποίηση του άρθρου 15 της οικ. 3457/
14-01-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την Γ5(α)/οικ.42052/17 (ΦΕΚ Β΄ 2141)
και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 58586/18
(ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018).

4

Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «SOUTH EAST
AIGAION ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SEA
MEDICAL HEALTH CLINIC S.A.», στo Δήμο Μυκόνου του Νομού Κυκλάδων, με το Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».

5

Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των Παραρτημάτων του για το Α΄ εξάμηνο του 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21/2018
(1)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
(Σε Ολομέλεια και Συμβούλιο)
Σήμερα, στις 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14.00, συνήλθε στο κατάστημα του Συμβουλίου
της Επικρατείας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Ολομελείας αποτελούμενο από τα μέλη του: Αικ. Σακελλαροπούλου, Πρόεδρο, Αθ. Ράντο, Σπ. Χρυσικοπούλου,
Αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και
τους Συμβούλους Ι. Μαντζουράνη, Αικ. Χριστοφορίδου,
Δ. Αλεξανδρή, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου, Μ. Γκορτζολίδου,
Ε. Αντωνόπουλο, Γ. Τσιμέκα, Π. Καρλή, Μ. Παπαδοπούλου,
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Δ. Κυριλλόπουλο, Α. Καλογεροπούλου, Ο. Ζύγουρα,
Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλη, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνη, Κ. Πισπιρίγκο, Δ. Μακρή, Π. Μπραΐμη, Σ. Βιτάλη,
Ηλ. Μάζο, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Χρ. Ντουχάνη, Β. Κίντζιου, Ελ. Παπαδημητρίου, Κ. Νικολάου, Β. Πλαπούτα,
Δ. Εμμανουηλίδη, Ο. Παπαδοπούλου, Μ. Σωτηροπούλου,
Κ. Κονιδιτσιώτου, Α. Γαλενιανού - Χαλκιαδάκη, Α. Μίντζια,
Ρ. Γιαννουλάτου, Χ. Σιταρά, Μ. Τριπολιτσιώτη, Α. Σδράκα,
Ιφ. Αργυράκη και Ν. Σκαρβέλη. Τα λοιπά μέλη, αν και
προσκλήθηκαν, δεν εμφανίσθηκαν, γιατί είχαν κώλυμα.
Ο Σύμβουλος Ν. Σκαρβέλης παρακολούθησε τη συζήτηση, χωρίς να καταχωρηθεί η άποψή του, ως νεώτερος,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας», προκειμένου να διατηρηθεί περιττός ο αριθμός των
μελών που μετέχουν στην Ολομέλεια. Παρέστη επίσης
η Γραμματέας Ελ. Γκίκα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέμα
της συζητήσεως, σύμφωνα με την πρόσκληση της Προέδρου, ήταν η έγκριση της 1/2017 αποφάσεως της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Μυτιλήνης σχετικά με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
Το Συμβούλιο άκουσε την εισηγήτρια της υποθέσεως,
Σύμβουλο της Επικρατείας Μ. Σωτηροπούλου.
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, με το έγγραφο ΓΠ1232/6-9-2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς έγκριση η απόφαση 1/2017
της Ολομελείας των Δικαστών του εν λόγω Δικαστηρίου,
η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια του πρακτικού 36/2016
της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο. Ήδη, μετά την από 9-11-2018 πρόσκληση της
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ως άνω
απόφαση εισάγεται προς έγκριση.
2. Επειδή, κατά το στοιχ. Α΄ παρ. 1 του άρθρου 17 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.), που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 3659/2008,
(ΦΕΚ Α΄ 77), «... κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία... καταρτίζουν κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος
συμπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν
επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες», ενώ, κατά την
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παρ. 4 του ως άνω στοιχείου και άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4055/2012
(ΦΕΚ Α΄ 51), «Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ο Πρόεδρος
του οικείου Συμβουλίου Επιθεώρησης έχουν δικαίωμα
να ζητήσουν τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση
ή αντικατάσταση κανονισμού, του οικείου δικαστηρίου
και δικαιοδοτικού κλάδου». Τέλος, κατά την παρ. 7 του
αυτού στοιχείου και άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 86 παρ. 2 του ν. 4055/2012, «Οι κανονισμοί και
οι τροποποιήσεις τους υποβάλλονται αμέσως στις οικείες
ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν
δικαίωμα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον
αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο
μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων και αφού διαβιβαστούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
3. Επειδή, όπως έχει γίνει δεκτό (βλ. πρακτικά της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας εν συμβουλίω
14/2018, 9/2018, 8/2018 κ.ά.), καθ’ ερμηνεία των διατάξεων που μνημονεύθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, η
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εν συμβουλίω, ελέγχοντας υποβαλλόμενο προς έγκριση Κανονισμό
εσωτερικής υπηρεσίας τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, έχει την αρμοδιότητα, χωρίς να υποκαθίσταται, κατ’
αρχήν, στην κρίση των δικαστών της Ολομελείας του
οικείου δικαστηρίου, να ελέγχει αν και σε ποιο βαθμό συγκεκριμένες ρυθμίσεις του Κανονισμού, και ιδίως αυτές
που συνάπτονται με το σκοπό της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του δικαστηρίου, από πλευράς
ταχείας διεκπεραίωσης των εισαγόμενων υποθέσεων,
εξυπηρετούν τον εν λόγω σκοπό. Ειδικότερα, αφενός
μεν, δεν είναι επιτρεπτή η έγκριση νέων Κανονισμών δικαστηρίων, που περιέχουν ρυθμίσεις, οι οποίες οδηγούν,
αμέσως ή εμμέσως, σε επιβράδυνση του ρυθμού εκδίκασης των υποθέσεων, αφετέρου δε, προς εξυπηρέτηση
του σκοπού της επιτάχυνσης, η σχετική αρμοδιότητα της
Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι
απλώς γνωμοδοτική, αλλά αποφασιστική και δεσμευτική
ως προς τις διατυπούμενες παρατηρήσεις, τόσο ως προς
την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση, όσο και ως προς το
προτεινόμενο βασικό περιεχόμενο των προς θέσπιση
ρυθμίσεων ή τροποποιήσεων.
4. Επειδή, με το έγγραφο 3580/22-10-2014 της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Δικαστηρίων είχε ζητηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ανωτέρω άρθρου 17 παρ. 4 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., καθώς και
του άρθρου 14 παρ. 2 περ. β΄ του ίδιου Κώδικα, η σύγκληση της Ολομελείας των Δικαστών του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, προκειμένου να προβεί σε
αναμόρφωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δικαστηρίου, όπως αυτός ίσχυε, με την εισαγωγή
των προταθεισών με το ανωτέρω έγγραφο ρυθμίσεων,
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οι οποίες στοιχούσαν προς ήδη ληφθείσες σχετικές αποφάσεις της Ολομελείας του παρόντος Δικαστηρίου. Με
την απόφαση 3/2015 της Ολομελείας των Δικαστών του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης εκδηλώθηκε άρνηση τροποποίησης του κανονισμού και διατυπώθηκαν,
σε σχέση με τις προταθείσες από τη Γενική Επίτροπο της
Επικρατείας ρυθμίσεις, ειδικότερες παρατηρήσεις και
επιχειρήματα. Η απόφαση αυτή υπεβλήθη προς έγκριση
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με το πρακτικό 36/2016
της Ολομελείας του οποίου, σε συμβούλιο, αποφασίστηκε η αναπομπή του υποβληθέντος Κανονισμού στο
εκδόν όργανο, προκειμένου αυτό να προβεί στις τροποποιήσεις και ρυθμίσεις που υποδείχθηκαν ειδικότερα με
το ως άνω πρακτικό.
5. Επειδή, μετά ταύτα, η Ολομέλεια των Δικαστών
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης συνήλθε εκ
νέου και, με την απόφαση της 1/2017, υιοθέτησε τις δεσμευτικές παρατηρήσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, περιελήφθη στον
Κανονισμό του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης
(ο οποίος, όπως ίσχυε, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1298/
τ.Β΄/2008) ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η μηνιαία
και ετήσια χρέωση των δικαστών δεν μπορεί να είναι
κατώτερη, αντιστοίχως, των 20 και των 210 υποθέσεων,
συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του τμήματος
διακοπών. Στη συνέχεια, ορίστηκε ότι συνυπολογίζονται στον αριθμό αυτό οι αποφάσεις επί αιτήσεων συμμορφώσεως και επί αιτήσεων για δίκαιη ικανοποίηση,
καθώς και, κατά το ήμισυ, οι υποθέσεις εν συμβουλίω
και οι αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας, και
ότι δεν συνυπολογίζονται οι αποφάσεις επί αιτήσεων
διόρθωσης ή ερμηνείας αποφάσεων, ή οι αποφάσεις επί
αντιρρήσεων κατά αποφάσεων κράτησης κ.λπ., εκτός αν
οι τελευταίες αυτές αποφάσεις υπερβαίνουν κατ’ έτος
τις 100, οπότε συνυπολογίζονται σε ποσοστό 5% του
αριθμού τους. Ομοίως, περιελήφθησαν στον Κανονισμό
ρυθμίσεις σχετικώς με τον προσδιορισμό: α) υποθέσεων,
σε επείγουσες περιπτώσεις, καθ’ υπέρβαση του ως άνω
κατωτάτου αριθμού υποθέσεων κατά μήνα (20) ανά δικαστή, και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του
αριθμού αυτού, και β) υποθέσεων, καθ’ υπέρβαση του
ως άνω κατωτάτου αριθμού υποθέσεων, και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30%, αν αυτές είναι όμοιες
ή θέτουν ζήτημα το οποίο έχει ήδη επιλυθεί αμετακλήτως. Επίσης, προβλέφθηκε ότι, σε περίπτωση μη συμμετοχής δικαστού σε μία δικάσιμο του τμήματός του,
για οποιοδήποτε λόγο, ο αριθμός των πρωτοείσακτων
υποθέσεων που του αναλογούν δεν αφαιρείται από την
επιγενόμενη χρέωση του τμήματος, διότι αντίστοιχος
αριθμός υποθέσεων προσαυξάνει τη χρέωση του δικαστού που απουσίασε, σε μεταγενέστερη δικάσιμο, και
ότι, σε περίπτωση μακράς αναρρωτικής άδειας, εκτεινομένης πέραν της μιας δικασίμου, οι αναλογούσες στον
ασθενήσαντα δικαστή υποθέσεις αφαιρούνται από την
επιγενόμενη χρέωση του τμήματος, εφόσον ο δικαστής
εξακολουθεί να είναι εντεταγμένος στη δύναμη του (δηλ.
δεν αντικαταστάθηκε από άλλο δικαστή). Τέλος, εισήχθη
ρύθμιση για την αναβολή υποθέσεων λόγω αποχής των
δικηγόρων ή απεργίας υπαλλήλων και τη δυνατότητα
ορισμού εμβόλιμων δικασίμων.
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6. Επειδή, υπό τα ως άνω δεδομένα, ο επανυποβληθείς
προς έγκριση Κανονισμός εναρμονίσθηκε πλήρως προς
τις δεσμευτικές παρατηρήσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρέπει να εγκριθεί.
Διά ταύτα
Εγκρίνει την προτεινόμενη με την απόφαση 1/2017 της
Ολομελείας των Δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του εν λόγω Δικαστηρίου.
Για την πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το
παρόν πρακτικό.
Η Πρόεδρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ.67062/Δ1/22709
(2)
Σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο και το άρθρο έβδομο, παρ. 3,
του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 54) και με το άρθρο 5, παρ. 4,
του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας - Αποκατάσταση αδικιών
κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 47),
β) της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 45),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
δ) των άρθρων 1 και 10 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη
του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30),
ε) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(ΦΕΚ Α΄ 168),
στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), Πειθαρχικού
Συμβουλίου, αρμόδιου για το προσωπικό του ΟΠΕΚΑ,
με έδρα την Αθήνα.
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Β) Το Πειθαρχικό του ΟΠΕΚΑ είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή
εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή
αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.
β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός
πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος,
προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν
υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει
την απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παρ. 1
του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007. Οι προϊστάμενοι
Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007
και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού
συμβουλίου.
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος
υπάλληλος.
Γ) Γραμματέας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ, ΠΕ κατηγορίας, με βαθμό
τουλάχιστον Δ΄, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με
την απόφαση ορισμού μελών.
Δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός και
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Δ3(α)/92015
(3)
Τροποποίηση του άρθρου 15 της οικ. 3457/
14-01-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης, όπως
αντικαταστάθηκε με την Γ5(α)/οικ.42052/17
(ΦΕΚ Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την
Δ3(α)οικ. 58586/18 (ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύουν.
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2. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 217).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148).
4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Τα άρθρα 87, 93 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021
και λοιπές διατάξεις».
7. Τα άρθρα 38, 39, 40 και 51 του ν. 3918/2011
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Τα άρθρα 11, 16, 17, 19, 20, 21 και 23 του ν. 4052/2012
(ΦΕΚ 41/τ.Α΄/2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης... οικονομίας» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
9. Τα άρθρα 247-256 και 259, 263, του ν. 4512/
2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) «ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
10. Το άρθρο 15 της οικ. 3457/14-01-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64)
απόφασης του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως αντικαταστάθηκε
με την Γ5(α)/οικ.42052/17 (ΦΕΚ Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 58586/18 (ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018).
11. Την Γ5(α) οικ.90552/16 (ΦΕΚ Β΄ 3890) απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την Α1α/89772/07-12-2016 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας»
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 685).
13. Την Α1β/Γ.Π. οικ. 3899/19-01-2017 απόφαση του
Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων ’’Με εντολή
Υπουργού’’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Β΄ 94, ΑΔΑ: 6ΠΓΤ465ΦΥΟ - ΣΨΕ), όπως ισχύει.
14. Την Α1β/Γ.Π. οικ. 34948/09-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Υγείας, με θέμα «Σύσταση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ανάπτυξη και επεξεργασία
των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη
δημιουργία μητρώων ασθενών» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 221, ΑΔΑ:
ΩΩΚ4465ΦΥΟ-10Ι),όπως ισχύει.
15. Την Α1β/ΓΠ οικ.48052/18 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 365) «Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης».
16. Το 92018/28-11-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
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17. Το αριθμ. Β1α/οικ. 96624/11-12-2018 έγγραφο της
Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο,
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθρου 15 της οικ. 3457/
14-01-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την Γ5(α)/οικ.42052/17 (ΦΕΚ Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 58586/18 (ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018),
ως ακολούθως:
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή για την
παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την
ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
αποτελείται από είκοσι τέσσερα μέλη (24) ως ακολούθως:
i) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ως
Πρόεδρο, ii) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,
ως Αντιπρόεδρο, iii) τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με αναπληρωτή έναν εκ των
Αντιπροέδρων του Ε.Ο.Φ., iv) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.),
με τον αναπληρωτή του, v) τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης
Χρήσης, vi) εκπρόσωπο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
(Ι.Ε.Α.) με τον αναπληρωτή του, vii) εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) με τον αναπληρωτή
του, viii) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχών
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με τον αναπληρωτή του,
ix) εκπρόσωπο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με τον αναπληρωτή
του, x) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φαρμάκου του
Υπουργείου Υγείας με τον αναπληρωτή του, xi-xv) πέντε (5) επιστήμονες με εμπειρία σχετική με το έργο της
Επιτροπής, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
xvi) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) με τον αναπληρωτή του, xvii) εκπρόσωπο
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
(Σ.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, xviii) εκπρόσωπο του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) με τον
αναπληρωτή του, xix) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
με τον αναπληρωτή του, xx) εκπρόσωπο του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του, xxi) εκπρόσωπο του Φόρουμ φαρμακευτικής Καινοτομίας (Pharma
Innovetion Forum) με τον αναπληρωτή του, xxii) τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ), xxiii) τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), xxiv) εκπρόσωπο
του Συλλόγου Αντιπροσώπων φαρμακευτικών Ειδών και
Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 15 της οικ.3457/
14-01-2014 απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την
Γ5(α)/οικ.42052/17 (ΦΕΚ Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με
την Δ3(α)οικ. 58586/18 (ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.98315
(4)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «SOUTH
EAST AIGAION ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«SEA MEDICAL HEALTH CLINIC S.A.», στo Δήμο
Μυκόνου του Νομού Κυκλάδων, με το Π.Γ.Ν.
«ΑΤΤΙΚΟΝ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 236), όπως ισχύει.
2. 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»
(ΦΕΚ Α΄ 29).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 225/2000
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή
όρων..., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
7. Την Α1β/Γ.Π.οικ.88166/28-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4234)
υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 απόφασης
με θέμα ’’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας” (ΦΕΚ Β΄ 1008),
όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει».
8. Την από 13-07-2018 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία «SOUTH EAST AIGAION ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «SEA MEDICAL HEALTH CLINIC S.A.».
9. Την 7920/28-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «SOUTH
EAST AIGAION ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SEA MEDICAL
HEALTH CLINIC S.A.», στo Δήμο Μυκόνου του Νομού
Κυκλάδων, με το Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Το Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα
επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων
που τυχόν προκύπτουν.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ
Ι

Αριθμ. 9636
(5)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των Παραρτημάτων του για το Α΄ εξάμηνο του 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/
23-01-2013), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/
15-7-2014) και του άρθρου 15 του ν. 4312/2014 (ΦΕΚ 260/
τ.Α΄/12-12-2014) και ισχύει.
2. Την Δ9/οικ.44838/11750/05-10-2016 (ΦΕΚ 542/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-10-2016) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
περί «Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης».
3. Την Θέμα 1ο1/42ης Συνεδρίασης/12-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου περί
«Συγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης».
4. Την Θέμα 1ο4/42ης Συνεδρίασης/12-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005».
5. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/
τ.Α΄/19-7-1974).
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/
5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
8. Τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων του Κέντρου για την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας (15:00/22:00) στο
προσωπικό τους, που δεν εφαρμόζει κυκλικό ωράριο
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εργασίας (διοικητικοί, οδηγοί, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό), προκειμένου να καλυφθούν πραγματικές και
επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας τους και προκειμένου
να εξασφαλιστεί η ομαλή κι εύρυθμη λειτουργία τους
στο Α΄ εξάμηνο του 2019.
9. Το με αριθμ. 9373/06-12-2018 έγγραφο του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με θέμα «Καθιέρωση απογευματινής Υπερωριακής εργασίας».
10. Τις διατάξεις της Θέμα 1ο 2/52ης Συνεδρίασης/13-12-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κέντρου.
11. Τις διατάξεις των παραγράφων Α1,2 και 3 του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
12. Τον προϋπολογισμό του Κέντρου, έτους 2019.
13. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται σε ετήσια βάση στο ποσό των
δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ περίπου για το μόνιμο και το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου,
έτους 2019 ΚΑΕ (0261), αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
στο Α΄ εξάμηνο του 2019 έως και 20 ώρες μηνιαίως για
κάθε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ., ήτοι ως εξής:
1. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1.

ΠΕ Ψυχολόγων

1

2.

ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός

1

2. Παράρτημα Χρονιών Παθήσεων Δράμας
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
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3. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1.

ΠΕ Ψυχολόγων

1

2.

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

2

3.

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

1

4.

ΔΕ Διοικητικού

1

5.

ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού

1

4. Παράρτημα Χρονιών Παθήσεων Καβάλας
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1.

ΠΕ Ψυχολόγων

1

2.

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

1

3.

ΤΕ Νοσηλευτικής

2

4.

ΤΕ Φυσικοθεραπείας

2

5.

ΤΕ Εργοθεραπείας

2

6.

ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων

2

7.

ΔΕ Μαγείρων

1

8.

ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών Συντηρητών Μηχαν. Εγκατ.)

1

9.

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

1

10.

ΔΕ Οδηγών

1

11.

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

1

5. Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1.

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

1

2.

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

3.

ΤΕ Εργοθεραπευτών

1

4.

ΔΕ Διοικητικού

1

5.

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

1

6.

ΔΕ Τεχνικών εκπαιδευτών
εργαστηρίων

3

1.

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2

2.

ΠΕ Ψυχολόγων

1

3.

ΤΕ Εργοθεραπευτών

1

4.

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

4

5.

ΤΕ Νοσηλευτών

2

7.

ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητα Μάγειρα)

1

6.

ΤΕ Λογοθεραπευτών

2

8.

ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητα Οδηγών)

1

7.

ΔΕ Οδηγών

2

8.

ΔΕ Προσχολικής Αγωγής και
Φροντίδας ΑμεΑ

1

9.

ΔΕ Διοικητικού

1

10.

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

1

11.

ΔΕ Συντηρητών
κτιριακών εγκαταστάσεων

1

6. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1.

ΠΕ Κοινωνιολόγων

1

2.

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού

3

3.

ΤΕ Νοσηλευτριών

1
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4.

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

1

2.

ΠΕ Διοικητικού

1

5.

ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητα Οδηγών)

1

3.

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

4

6.

ΔΕ Υδραυλικών

1

4.

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

1

7.

ΔΕ Συντηρητών Κτηρίων

1

5.

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

1

8.

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

1

7. Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ
1.

ΠΕ Παιδαγωγών/Δημοτικής
Εκπαίδευσης

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 14 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02062223112180008*

