
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή Δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.

2 Ανάκληση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα με δ.τ. «ΘΕΤΙΚΟ - Κ.Δ.Β.Μ.1».

3 Εκτέλεση των Ν81/22-2-2018 και Ν82/22-2-2018 
αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
αφορούντων το νομικό πρόσωπο με την επωνυ-
μία «ΩMEGA TRAINING CENTER ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για δικαστι-
κούς υπαλλήλους (μόνιμους και με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, έως και την 31 Ιουλίου 2019».

5 Δημιουργία νέου Κλειστού Ελληνικού Νοσηλίου 
(Κ.Ε.Ν.) για την επέμβαση τοποθέτησης τεχνητής 
ίριδας και την κοστολόγησή του.

6 Ορισμός της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στομα-
τικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του 
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ως Ειδικού Κέντρου. 

7 Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ-
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΚΑΔ», στην Περι-
φερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών (Δήμο 
Αγ. Δημητρίου), με το Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνί-
ας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

8 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και εργα-
σίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου κατά τις νυχτερινές εργάσιμες ημέρες και 
ημερήσιες ή νυχτερινές που παρέχονται Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, των μονίμων και Ιδιωτικού 
Δικαίου υπαλλήλων του Γ.Ν. Λασιθίου Οργανικής 
Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου, για το έτος 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην Γ4β/ΓΠ.88235/18 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών, του Υπουργού Υγείας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1082/Β’/2.4.2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αποδοχή Δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Με την Φ.894/16/245012/Σ. 1195/22/03/2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις:

α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 καθώς και της παρ. 3 
του άρθρου 3Α του ν.4182/2013 (Α’ 185) όπως αναδι-
ατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 32 παρ. 2 του 
ν. 4223/2013.

β. Του π.δ. 4/2019 «Διορισμός Υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας (Α’4) 

γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρείας EASY POWER 
AE προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας) η οποία συνίσταται σε:

α. Ένα τριφασικό υβριδικό μετατροπέα ρεύματος 
(Smart Grid 45KVA Inverter) ο οποίος δύναται να διαχει-
ρίζεται παραγωγή από Φωτοβολταϊκή (Φ/Β) εγκατάστα-
ση, συσσωρευτές ιόντων λιθίου και ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγη (Η/Ζ) που κατασκευάστηκε από την Ιταλική εται-
ρεία ΕΕΙ S.p.A. (Equipaggiamenti Electronici Industriali).

β. Εικοσιπέντε (25) φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρεί-
ας Sunpower (τύπος SPR-E19-410-COM).

γ. Μεταφορά των ανωτέρω από το εξωτερικό στην 
Ελλάδα, εγκατάστασή τους καθώς και δοκιμαστική τους 
λειτουργία, 

συνολικής αξίας 39.660 ευρώ (Άνευ ΦΠΑ).

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Κ1/58760 (2)
Ανάκληση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Ένα με δ.τ. «ΘΕΤΙΚΟ - Κ.Δ.Β.Μ.1».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573

18561
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Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως συμπληρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπληρώθηκε, τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 παρ 12, του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.01.2013).

4. Την 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ  6030/Β΄/31-12-2018) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

6. Την 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων».

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των».

8. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/12-6-2018)
«Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 110 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α’/3-8-2018) 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες δι-
ατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε”».

10. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Ένα με κωδικό 2100373, διακριτικό τίτλο «ΘΕΤΙΚΟ - 
Κ.Δ.Β.Μ.1», που εκδόθηκε με την απόφαση της 115/ 
26-6-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 
χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Κ. 
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

11. Τη με αριθμ. Κ1/52465/4-4-2019 αίτηση του νομι-
κού προσώπου με την επωνυμία «Κ1/52465/4-4-2019.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση μετά από την Κ1/52465/4-4-2019 
αίτηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Κ. 
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», της Άδειας Κέντρου Διά 
Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα, με κωδικό 2100373 και 
διακριτικό τίτλο «ΘΕΤΙΚΟ - Κ.Δ.Β.Μ.1», που εκδόθηκε με 
την απόφαση της 115/26-6-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Απριλίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αριθμ. Κ1/58610 (3)
Εκτέλεση των Ν81/22-2-2018 και Ν82/22-2-2018 

αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

αφορούντων το νομικό πρόσωπο με την επωνυ-

μία «ΩMEGA TRAINING CENTER ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ-

ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α’/2-3-2011) 
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδι-
καιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων» παρ. 1 του άρθρου 3 «Κατάργηση αδι-
καιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής 
άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων».

3. Την 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12-12-2012) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου 
Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυ-
σικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.».

4. Την 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) απόφαση 
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου του 
ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

6. Την 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) 
απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμμα-
τέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-5-2016) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» άρθρο 
42 «Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης», παρ. 6 περί 
επικαιροποίησης αδειών φορέων.

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

9. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α’/3-8-2018) 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες δι-
ατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε”».

10. Την αριθμ. 1231222/ΙΑ/05-09-2013 (ΦΕΚ 2284/
Β΄/12-9-2013) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό 
τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ».

11. Την αριθμ. Κ1/89330/31-5-2018 αίτηση επικαιρο-
ποίησης της άδειας του Ι.Ι.Ε.Κ. που υπέβαλε το νομικό 
πρόσωπο με την επωνυμία «ΩMEGA TRAINING CENTER 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά.

12. Την Ν81/22-2-2018 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, αναστολής εκτέλεσης της 106694/
Κ1/26-6-2017 (Β’ 2304/6-7-2017) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με θέμα 
«Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης με δ.τ. «I.I.E.K. ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ» λόγω 
κατάργησης δομής.».

13. Την Ν82/22-2-2018 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, αναστολής εκτέλεσης της 110094/
Κ1/30-6-2017 (Β’ 2400/14-7-2017) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με θέμα 
«Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης με δ.τ. «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ», λόγω του ότι 
έπαψαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της.».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την συνέχιση της λειτουργίας του ιδιωτικού Ινστιτού-
του Επαγγελματικής Κατάρτισης με δ.τ. «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΧΟ-
ΛΕΣ ΩΜΕΓΑ» και αρ. αδείας 1231222/ΙΑ/05-09-2013 
(ΦΕΚ 2284/Β΄/12-9-2013) προσωρινά, σε συμμόρφωση 
των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Ν81/
22-2-2018 και Ν82/22-2-2018 αναστολής εκτέλεσης των 
106694/Κ1/26-6-2017 (Β’ 2304/6-7-2017) και 110094/Κ1/
30-6-2017 (Β’ 2400/14-7- 2017) αποφάσεων του Γενικού 
Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μέχρι την 
έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο επί των 1381/
28-7-2017 και 1382/28-7-2017 αιτήσεων ακυρώσεων που 
άσκησε το νομικό πρόσωπο «ΩMEGA TRAINING CENTER 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά των ανωτέ-
ρω αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθη-
σης και Νέας Γενιάς και έχουν εκδικασθεί στις 12-12-2018 
χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής την έκδοση απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Απριλίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ι

Αριθμ. 24519 οικ. (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για δικαστι-

κούς υπαλλήλους (μόνιμους και με σχέση εργασί-

ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), του Πρω-

τοδικείου Αθηνών, έως και την 31 Ιουλίου 2019».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 

(Α’ 176) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο -
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015» και β) 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).

2. Την 22631 οικ/17-4-2018 (Β’ 1450) απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ’με 
εντολή Υπουργού’ στον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου κ.λπ.».

3. Την 64166/6-9-2018 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 504) «Διορισμός 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

4. Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείου απογευματι-
νής υπερωριακής απασχόλησης και μετά το πέρας του 
ωραρίου των υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αθηνών, για 
τις ανάγκες, μεταξύ άλλων, μεταφοράς αρχείων και άλλων 
εργασιών διευθέτησης των χώρων ενόψει των εκλογών.

5. Τις με αριθμό 96011οικ/19.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΑΙΒΩ-
ΧΘΒ) και 7770/5.2.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΩΟΩ-ΛΗΤ) αποφάσεις 
δέσμευσης πίστωσης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύψους πεντακοσίων 
είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (526.000,00 €) και τετρακοσίων 
ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (482.000,00 €) αντίστοιχα, 
σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων 
του Υ.Δ.Δ.Α.Δ., στον ειδικό φορέα 1017-201-0000000, 
Κ.Α.Ε. 2120201001, οικονομικού έτους 2019 και για την 
προαναφερόμενη ανάγκη.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιά-
δων ευρώ (30.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων και των 
εργοδοτικών εισφορών, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 
2120201001 του Ειδικού Φορέα 1017-201-0000000, του 
οικονομικού έτους 2019, στον οποίο οι εγγεγραμμένες 
πιστώσεις επαρκούν, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δικαστικών 
υπαλλήλων (μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου) που υπηρετούν στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών και έως πέντε χιλιάδες (5.000) ώρες 
συνολικά.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ορίζονται στο 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως αυτό ισχύει.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης, 
σύμφωνα με την αριθμ. 2/803/0022/8-2-99 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ., ορίζεται ο Προϊστάμενος της ανωτέρω δικαστικής 
υπηρεσίας.

Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών γί-
νεται σύμφωνα με την αριθμ. 2/1757/00126/10-01-2017
(Β’ 17) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών και η υποβολή τους στην Δ/νση Οικονομικής 
Διαχείρισης - Τμήμα Εκκαθάρισης αποδοχών Λειτουρ-
γών και πρόσθετων αμοιβών Τακτικών Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, για τον σχετικό έλεγχο και την αναγνώριση 
της δαπάνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019 

Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ
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Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π.26231 (5)
Δημιουργία νέου Κλειστού Ελληνικού Νοσηλίου 

(Κ.Ε.Ν.) για την επέμβαση τοποθέτησης τεχνητής 

ίριδας και την κοστολόγησή του.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουρ-

γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Του άρθρου 7. παρ. 1 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α’/1983) 

«Εθνικό Σύστημα Υγείας», Όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο 14 του ν. 2519 (ΦΕΚ 165/Α’/1997) «Ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις».

3. Των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του ν. 1278/1982 
«Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/
Α’/1982) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 
του ν.  2194/1994 (ΦΕΚ  34/Α’/1994) «Αποκατάσταση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», 
στο οποίο περιήλθαν οι αρμοδιότητες του Ανώτατου 
Υγειονομικού Συμβουλίου, καθώς και αυτή του άρθρου 
7 του α.ν. 200/1967 (ΦΕΚ 215/Α’/1967).

4. Του άρθρου τρίτου του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α’) 
«Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Ρυθ-
μίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά Επειγουσών 
και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερ-
δοσκοπικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις».

5. Του π.δ.  121/2017«Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α’),όπως ισχύει.

6. Των διατάξεων του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας - ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143).

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’145).

8. Του άρθρου 90 του π.δ. 63 /2005 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (Α’98).

9. Της Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168).

10. Της Υ80 απόφασης (ΦΕΚ 3904/Β’/6-11-2017) «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
Παύλο Πολάκη». 

11. Της Υ4α/οικ. 18051/27-3-2012 (ΦΕΚ 946 Β’) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει

Β) Την 6 απόφαση της 271ης/05-10-2018 Ολομέλειας 
του ΚΕ.Σ.Υ.

Γ) Την Γ2δ/οικ 8455 υπουργική απόφαση «Αποδοχή 
της 6 απόφασης της 271ης /05-10-2018 Ολομέλειας του 
ΚΕ.Σ.Υ. από τον Αναπληρωτή Υπουργό».

Δ) Την αριθμ. Β2β/Γ.Π. οικ. 22285/20-03-2019 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.

Ε) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0673.01 και 0673.00, 

το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί διότι 
εξαρτάται από τον αριθμό των περιστατικών. Σε περίπτω-
ση υπέρβασης της δαπάνης από την πίστωση του ΚΑΕ 
0673.01 εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστρο-
φής (clawback) και η αναζήτηση του υπερβάλλοντος πο-
σού από τους συμβεβλημένους ιδιώτες, αποφασίζουμε:

Τη δημιουργία νέου Κλειστού Ελληνικού Νοσηλίου 
(Κ.Ε.Ν.) για την επέμβαση τοποθέτησης τεχνητής ίριδας, 
με Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (Μ.Δ.Ν.) 2 ημέρες, κόστους 
3.169,00 ευρώ και αντιστοίχιση στο Κ.Ε.Ν. του ICD-10 
«Q13.1=απουσία ίριδος» και ιατρικής πράξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2019

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΣΧ/Γ.Π.οικ. 28224 (6)
Ορισμός της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στομα-

τικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του 

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ως Ειδικού Κέντρου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1, του άρθρου 19, του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 165/τ.Α’/1997),

β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148/τ.Α’/2017),

γ. του άρθρου 90, του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», (ΦΕΚ 98/τ.Α’/2005),

δ. του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», (ΦΕΚ 116/τ.Α’/2015),

2. τη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γεν. 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», κατά 
την 3η/11-02-2015 τακτική του συνεδρίαση,

3. το αριθμ. 19510/13-12-2017 έγγραφο της Διοίκη-
σης του Νοσοκομείου [με συνημμένη την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατά την 3η 
Συνεδρίαση/10/3/2017 (θέμα Έκτακτο 13ο)],

4. το αριθμ. 48882/20-12-2017 έγγραφο της Διοίκησης 
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας,

5. τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αριθμ. 
21, απόφαση της 271ης Ολομέλειας/5.10.2018/1/11/18, 
η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Υγείας,

6. το αριθμ. Β2α/ΓΠοικ.20369/14-03-2019 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο, από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Ορίζουμε την Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής 

και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γεν. Νοσοκομεί-
ου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ως Ειδικό Κέντρο 
«Χειρουργικής θεραπείας και αποκατάστασης του καρ-
κίνου της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής».

Άρθρο 2
Σκοπός του Ειδικού Κέντρου, σύμφωνα με τα προβλε-

πόμενα, είναι η εξασφάλιση ολοκληρωμένης αντιμετώ-
πισης του καρκίνου της Στοματικής Γναθοπροσωπικής 
Περιοχής, με βάση τα διεθνή πρότυπα και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού, της μετεκπαίδευσής τους, καθώς και της προαγω-
γής της έρευνας στον τομέα αυτό.

Άρθρο 3
Η λειτουργία του Ειδικού Κέντρου συντονίζεται από 

τον εκάστοτε Διευθυντή της Κλινικής.

Άρθρο 4
Απαραίτητη είναι η συνεργασία του Ειδικού Κέντρου με τα 

άλλα Τμήματα και τις άλλες Κλινικές του Νοσοκομείου, κα-
θώς και η διάθεση κλινών για τη νοσηλεία των πασχόντων.

Το Κέντρο θα διαθέτει τον απαραίτητο τεχνολογικό 
εξοπλισμό, καθώς και το απαιτούμενο εξειδικευμένο 
προσωπικό.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.28170 (7)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 

Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ-

ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΚΑΔ», στην Περι-

φερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών (Δήμο 

Αγ. Δημητρίου), με το Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνί-

ας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α’), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις.» (ΦΕΚ 29 τ.Α’).

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 194, τ.Α’), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ 98, τ.Α’),όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ.121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148, τ.Α’), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116, τ.Α’)

7. Την Α1β/Γ.Π.οικ.88166/28.11.2017 (ΦΕΚ 4234, τ.Β’) 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της Α1β/
Γ.Π.οικ.25242/04.04.2016 απόφασης με θέμα «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 1008, τ.Β’), όπως έχει συ-
μπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει».

8. Την από 5.12.2018 αίτηση της εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΚΑΔ» με το Γενικό 
Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

9. Την 1857/26.3.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής 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 «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΚΑΔ», στην Περιφερειακή Ενότητα 
Νοτίου Τομέα Αθηνών (Δήμο Αγ. Δημητρίου), με το Γενικό 
Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

Το Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ» καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επι-
στημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων 
που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ

Ι

Αριθμ. 777 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και εργα-
σίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου κατά τις νυχτερινές εργάσιμες ημέρες και ημε-
ρήσιες ή νυχτερινές που παρέχονται Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, των μονίμων και Ιδιωτικού 
Δικαίου υπαλλήλων του Γ.Ν. Λασιθίου Οργανικής 
Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου, για το έτος 2019.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 
Γ.Ν. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» .

Έχοντας υπόψη:
1. Την Α2β/Γ.Π.οικ.49592/1-07-2016 απόφαση του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
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(ΦΕΚ 372/Υ.Ο.Δ.Δ./13/07/2016) «Διορισμός Κοινής Δι-
οικήτριας στα διασυνδεόμενα Γ.Ν. Λασιθίου και Γενικό 
Νοσοκομείο - Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» αρμοδιό-
τητας 7ης ΥΠΕ Κρήτης».

2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α’/04.05.2005) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176, τ.Α’) σύμφωνα με τις οποίες «. ... για το προ-
σωπικό των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρω-
σης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησής του μέσα στα όρια των 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης 
της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως......».

4. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.101219/28-12-2018 απόφαση(ΑΔΑ: 
90ΡΧ465ΦΥΟ-Α3Ψ) (ΦΕΚ 6063/τ.Β’/31-12-2018).

5. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.101217/28-12-2018 απόφαση 
(ΦΕΚ 6208/τ.Β’/31-12-2018).

6. Την 101/11/02/2019 ΑΔΑ: (ΩΠΧ3469Η2Ι-Μ6Κ) από-
φασης κατανομής Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ..

7. Την 127/21-02-2019 ΑΔΑ: (ΨΒ7Φ469Η2Ι-05Ε) από-
φαση κατανομής Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ..

8. Την 130/20-02-2019 ΑΔΑ: (ΩΓΚ469045-5ΘΞ) απόφα-
ση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λασιθίου «Συγκρότηση συνεργείων 
εργασίας πέραν του τακτικού ωραρίου έτους 2019 προ-
σωπικού του Γ.Ν. Λασιθίου Οργανικής Μονάδας Έδρας 
Αγίου Νικολάου και του Κ.Ψ.Υ. Αγίου Νικολάου».

9. Το γεγονός της μεγάλης έλλειψης προσωπικού σε 
όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου και του Κ.Ψ.Υ. Αγίου 
Νικολάου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την πρόσθε-
τη και υπερωριακή απασχόληση επιστημονικού προ-
σωπικού και της Διοικητικής, Νοσηλευτικής, Ιατρικής, 
Τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, 
αποφασίζει:

Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης 
και εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου κατά τις νυχτερινές εργάσιμες ημέρες και ημερήσιες 
ή νυχτερινές που παρέχονται Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το έτος 2019 σε συνολικά τριακόσια πενήντα 

(350) άτομα περίπου, μόνιμους Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Δικαίου υπαλλήλους διαφόρων κατηγοριών της Διοικητι-
κής, Νοσηλευτικής, Ιατρικής και Τεχνικής Υπηρεσίας, του 
Κ.Ψ.Υ. Αγ. Νικολάου, του ξενώνα «Ψυχαργώ», καθώς και 
του Επιστημονικού Προσωπικού (Χημικών, Βιοχημικών, 
Βιολόγων, Φαρμακοποιών και λοιπών ειδικοτήτων) τεσ-
σάρων συνολικά (4) ατόμων περίπου του Γ.Ν. Λασιθίου 
Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου,με αμοιβή 
έως διακόσιες σαράντα (240) ώρες για απογευματινή 
απασχόληση, έως εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες για 
τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, και έως εκατόν ενε-
νήντα δύο (192) ώρες για νυχτερινή απασχόληση ανά 
υπάλληλο, για το έτος 2019. 

Οι ως άνω υπάλληλοι θα εργαστούν υπερωριακά μόνο 
εφόσον οι ανάγκες των τμημάτων το απαιτήσουν. 

Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 410.000,00 
ευρώ (ΚΑΕ 261), (ΚΑΕ 263). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aγ. Νικόλαος ,11 Απριλίου 2019

Η Διοικήτρια 

ΜΑΡΙΑ ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
Στην Γ4β/ΓΠ.88235/18 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Υγείας και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1082/Β’/2.4.2019 και αφορά στην «Υπέρβαση του 
ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δύο 
υπαλλήλων της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018», διορθώ-
νεται η ημερομηνία: 

από το εσφαλμένο:
«Αθήνα 5 Μαρτίου 2018» 
στο ορθό:
«Αθήνα 5 Μαρτίου 2019».

(Από το Υπουργείο Υγείας)
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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