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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.14/712/52769/Δ1 (1)
Ειδική ρύθμιση στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα εννέα (9) Δη−

μοτικών Σχολείων για την εφαρμογή του Πιλοτικού 
Προγράμματος «Σχολικά γεύματα».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 70 (ΦΕΚ 114 /τ.Α΄/22−9−2015) περί μετονομα−

σίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων.

2. Το Π.δ. 73 (ΦΕΚ 116 /τ.Α΄/23−9−2015), με θέμα «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την παράγραφο 11 αρ. 4, περιπτώσεις γ και ε και του 
άρθρου 24 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α/30−9−1985) «Δομή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».

4. Τη με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340Β/
16−10−2002) Υ.Α του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στον «Καθορισμό 
των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευ−
θυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και 
ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

5. Το άρθρο 3, παρ. 6, και άρθρο 10 παρ. 1, παρ. 2 και 
3 του Π.δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α/13−7−1998).

6. Την Υ.Α Φ12/520/61575/Γ1 (ΦΕΚ 1327Β/16−6−2011).
7. Την Υ.Α. Φ12.1/545/85812/Γ1/13−09−2005.
8. Την με αρ. 3/28.01.2016 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 

Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Περιγραφή−Στόχοι του Προγράμματος

Προβαίνουμε σε ειδική ρύθμιση στο ωρολόγιο πρό−
γραμμα για την εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος 
«Σχολικά γεύματα» σε εννέα Δημοτικά Σχολεία. Οι στόχοι 
του Πιλοτικού Προγράμματος «Σχολικά γεύματα» είναι 
η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των 
παραπάνω Δημοτικών Σχολείων στο πλαίσιο της υγιεινής 
μεσογειακής διατροφής, ώστε να επιτευχθούν:

− η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοι−
νωνικού αποκλεισμού και

− η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών απο−
τελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Ομάδα−στόχος

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα κάτωθι Δημοτικά 
Σχολεία:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σύνολο
μαθητών

5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 212

10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΑΝΑΚΑΣΑ

147

11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 210

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 194

5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 126

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 277

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

90

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 254

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ

115
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Άρθρο 3
Περίοδος υλοποίησης

Ως περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται 
το χρονικό διάστημα 1η Απριλίου 2016 έως τη λήξη του 
διδακτικού έτους 2015−16.

Άρθρο 4
Όργανα υλοποίησης του Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα Σχολεία με ευθύνη 
των Διευθυντών Π.Ε. Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας και 
Δ΄ Αθήνας καθώς και των αρμοδίων Σχολικών Συμβού−
λων, των Διευθυντών και του Διδακτικού προσωπικού 
των παραπάνω Δημοτικών Σχολείων. 

Ειδικότερα:
1. Οι Διευθυντές Π.Ε. επιβλέπουν την υλοποίησή του 

στα εν λόγω σχολεία και ενημερώνουν εγγράφως την 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για προβλήματα που 
τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

2. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης έχουν την ευθύ−
νη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της ενημέρωσης 
των εκπαιδευτικών περιοχής ευθύνης του, προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι στόχοι του Προγράμματος. Επιπλέον, 
οι Σχολικοί Σύμβουλοι εγκρίνουν την αναμόρφωση του 
ωρολογίου προγράμματος των σχολείων ευθύνης του.

3. Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων:
− Αξιοποιούν για την υλοποίηση του Προγράμματος 

το βοηθητικό προσωπικό που διατίθεται στις σχολικές 
μονάδες μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας 
(τραπεζοκόμοι κ.λπ.).

− Ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων για το σκοπό και τους στόχους του Προ−
γράμματος Σίτισης και για την αναμόρφωση του ωρο−
λογίου προγράμματος της Σχολικής Μονάδας με μείωση 
του χρόνου της κάθε διδακτικής ώρας κατά πέντε λεπτά 
(5΄) χωρίς να τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα 
ως προς το περιεχόμενό του και το χρόνο των δια−
λειμμάτων και χωρίς να παραβιάζεται το διδακτικό και 
εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών.

4. Το Σχολικό Συμβούλιο καλείται σε συνεδρίαση προ−
κειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το 
σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος, τον τρό−
πο και τις διαδικασίες υλοποίησής του καθώς και την 
επίλυση τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν.

Άρθρο 5
Εφαρμογή

Δυνάμει του ως άνω Προγράμματος και για την κα−
λύτερη λειτουργικότητα αυτού αναμορφώνουμε με την 
παρούσα Απόφαση ως προς τη διάρκεια των διδακτικών 
ωρών το ωρολόγιο πρόγραμμα των παρακάτω Δημοτι−
κών Σχολείων, προκειμένου να υλοποιηθεί σε αυτά το 
Πιλοτικό Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά γεύματα» από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης:

α. 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καματερού
β. 10ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων 

Ανάκασα
γ. 11ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
δ. 4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου
ε. 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου
στ. 4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
ζ. Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Παλαιού Φαλήρου

η. Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
Αλσούπολης

θ. 2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χαλκηδόνας

Άρθρο 6
Δημοσίευση σε ΦΕΚ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου .2016

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
F

   Αριθμ. Α2α/οικ.24317 (2)
 Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου − διαδικασία τοπο−

θέτησης επικουρικών γιατρών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 44 του Ν. 4272/2014 (Α΄ 145).
β. του άρθρου 27 του Ν. 4320/15 (Α΄ 29).
γ. της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 3580/2007 

(Α΄ 134), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

δ. της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
21 του Ν. 3580/2007 (Α΄ 134), όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του 
Ν. 4351/2015 (Α΄ 164).

ε. των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 21 του Ν. 3580/2007 (Α΄ 134), όπως αντικαταστά−
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4368/2016 
(Α΄21).

στ. του δεύτερου εδαφίου της δεύτερης παραγράφου 
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 
του Ν. 3580/2007 (Α΄ 134), όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του 
Ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

ζ. του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

η. του Π.δ.106/2014 (Α΄ 173) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας», όπως αυτός ισχύει.

θ. του Π.δ.73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την Υ25/4−12−2015 (Β΄2623) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί−
ζουμε:

Α. Καθορίζουμε τη διαδικασία κατάρτισης και τήρησης 
κατάλογων επικουρικών ιατρών καθώς και τη διαδικασία 
τοποθέτησής τους στις μονάδες παροχής υπηρεσιών 
υγείας των Δ.Υ.Πε. (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, μονάδες 
υγείας Π.Ε.Δ.Υ.)

Άρθρο 1
Κατάρτιση και τήρηση 

καταλόγων επικουρικών ιατρών

1. Σε κάθε Δ.Υ.ΠΕ. καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρο−
νικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα, ο 
οποίος αναρτάται στον ιστότοπό της.



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12725

2. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας κα−
ταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικου−
ρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την Κεντρική Υπηρεσία 
του Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήματά του, ο οποίος αναρτάται 
στον ιστότοπό του Υπουργείου (www.moh.gov.gr).

3. Οι ανωτέρω κατάλογοι περιλαμβάνουν το ονομα−
τεπώνυμο του/της ιατρού, τον αριθμό πρωτοκόλλου και 
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της, την 
ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ασκούμενης ειδικό−
τητας και την προτίμηση τοποθέτησης.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε κατάλογο 
επικουρικών ιατρών, καθορισμός προτεραιότητας, 

επιλογή τοποθέτησης

1. Οι γυναίκες και άνδρες ιατροί έχουν δικαίωμα υπο−
βολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο μίας Υγειονο−
μικής Περιφέρειας ή στον κατάλογο που τηρείται στο 
Υπουργείο Υγείας για το Ε.Κ.Α.Β. Για την εγγραφή στον 
κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει:

α) να είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ειδικότητας 
στην Ελλάδα,

β) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγρα−
φής στον κατάλογο να μην έχει συμπληρωθεί δεκαετία 
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του τίτλου 
ειδικότητας τους,

γ) να είναι Ελληνίδες/ Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι 
Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε. 
Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί 
μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε. Ε. ή 
κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι 
δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς,

δ) να είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ια−
τρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα,

ε) να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους/τις 
ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η σύμβαση σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του 
Ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και είναι κάτοχοι άδειας χρήσης 
τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα,

στ) να μην έχουν παραιτηθεί από θέση ειδικευμένου/
ης ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ή να μην έχουν αποποιηθεί 
διορισμό σε θέση ειδικευμένου/ης ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.,

ζ) την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησής 
τους να μην έχουν αποποιηθεί δύο φορές την τοποθέτη−
σή τους σε θέση επικουρικού/ής ιατρού ή να μην έχουν 
παραιτηθεί από θέση επικουρικού/ής ιατρού.

Οι γυναίκες και άνδρες ιατροί καταχωρούνται στους 
καταλόγους ανά ειδικότητα και σύμφωνα με το χρόνο 
κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της 
αίτησης τους, με τον οποίο καθορίζεται η μεταξύ τους 
προτεραιότητα.

2. Για την τοποθέτηση στις Μονάδες Εντατικής θερα−
πείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Μονάδες 
Μεταμόσχευσης και Μονάδες Εφαρμογής Ιστών, προη−
γούνται οι υποψήφιοι/ες που διαθέτουν πιστοποιητικό 
εξειδίκευσης και ελλείψει αυτών, όσοι/σες διαθέτουν 
αποδεδειγμένη εμπειρία στις ανωτέρω μονάδες ως 
ειδικευμένοι/ες τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Η προ−
τεραιότητα μεταξύ των ανωτέρω υποψηφίων καθορίζε−
ται από το χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Όταν για την τοποθέτηση σε ορισμένες θέσεις (π.χ 
τμήμα υπερήχων, επεμβατική καρδιολογία κ.α.) ζητεί−
ται από τον φορέα (νοσοκομείο, κέντρο υγείας, μονά−
δα υγείας Π.Ε.Δ.Υ., ΕΚΑΒ) οι υποψήφιοι να διαθέτουν 
εξειδίκευση ή εμπειρία, προηγούνται όσοι/όσες ιατροί 
διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης σε αντίστοιχα τμή−
ματα ή μονάδες και, ελλείψει αυτών, όσοι/σες δια−
θέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον για ένα 
εξάμηνο ως ειδικευμένοι/ες. Η προτεραιότητα μεταξύ 
των ανωτέρω υποψηφίων καθορίζεται από το χρόνο 
κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της 
αίτησής τους.

Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται η προ−
σκόμιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας η οποία χορηγείται 
από το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο υπηρέτησε ο/η 
ιατρός.

3. Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να επι−
λέξουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 
1986, η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση καταχώ−
ρησης, την τοποθέτησή τους:

α) σε δύο νομούς μίας Υγειονομικής Περιφέρειας (νο−
μός 1ης επιλογής και νομός 2ης επιλογής ή

β) στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. ή/και σε κάποιο 
παράρτημα αυτού,

Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι/ες 
έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν κατά σειρά προ−
τεραιότητας (1η επιλογή, 2η επιλογή κ.λ.π.) αντίστοιχα, 
τις μονάδες του νομού στις οποίες επιθυμούν να τοπο−
θετηθούν (νοσοκομείο, κέντρο υγείας, μονάδα υγείας 
Π.Ε.Δ.Υ.) ή την Κεντρική Υπηρεσία ή/και το παράρτημα 
του Ε.Κ.Α.Β.

Υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με την επιλογή τοποθέ−
τησης που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση κατα−
χώρησης στον κατάλογο, δεν γίνονται δεκτές.

4. Όσοι/ες ιατροί δεν υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
προτίμησης, τοποθετούνται κατά την ελεύθερη και ανέ−
λεγκτη κρίση της υπηρεσίας.

5. Οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στον ηλεκτρονικό 
κατάλογο που τηρείται στο Υπουργείο Υγείας ή έχουν 
υποβάλλει αίτηση μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευ−
σης της παρούσας, έχουν την δυνατότητα:

α. Να εγγραφούν στον κατάλογο της Υγειονομικής 
Περιφέρειας επιλογής τους με αίτηση που υποβάλλεται 
στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια εντός αποκλειστι−
κής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την δημοσίευση της 
παρούσας. Οι ιατροί αυτοί καταχωρούνται στον κατάλο−
γο της Υγειονομικής Περιφέρειας κατά προτεραιότητα 
σύμφωνα με την ημερομηνία εγγραφής τους στον κα−
τάλογο του Υπουργείου. Μετά την εγγραφή τους στον 
κατάλογο της Υγειονομικής Περιφέρειας, διαγράφονται 
από τον κατάλογο του Υπουργείου Υγείας.

β. Να παραμείνουν στον κατάλογο του Υπουργείου 
Υγείας εφόσον επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 την τοποθέτησή τους στην 
κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β ή σε κάποιο παράρτημά 
του. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλει−
στικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την δημοσί−
ευση της παρούσας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
πληρεξουσίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό 
με εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπο−
γραφής του εξουσιοδοτούντος/της εξουσιοδοτούσας 
σύμφωνα με το νόμο, στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Υγείας.
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Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την εγγραφή τους στον κατάλογο των επικουρι−
κών ιατρών, οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τα εξής 
δικαιολογητικά:

α. Αίτηση
β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από 

το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η κάτοχος είναι Έλληνας 
υπήκοος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρω−
παϊκής Ένωσης.

γ. Οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν 
φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οι−
κογένειας πολίτη της Ένωσης.

δ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να προσκομίσουν:
−φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν 

διαμένοντος ή
−φωτοαντίγραφο μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένω−

σης ή
−φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογε−

νούς ή
−φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς.
ε. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστη μίου 

ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου κράτους μέ−
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συνοδεύεται 
από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης αυτού και 
φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, 
όπου αυτό απαιτείται. Για τις περιπτώσεις πτυχίων από 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φω−
τοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, το οποίο θα 
συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετά−
φρασης αυτού και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισο−
τιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

στ. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης 
ιατρικού η οδοντιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

ζ. Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ει−
δικότητας στην Ελλάδα.

η. Βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, από την 
οποία να προκύπτει η ασκούμενη ειδικότητα.

θ. Οι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να υποβάλλουν βεβαίω−
ση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, η οποία χορηγείται 
μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) κατά τα οριζόμενα 
στην Δγ/10424/31−3−1993 υπουργική απόφαση (Β΄ 263). 

Για τους/τις ιατρούς που είναι απόφοιτοι Ελληνικού 
Πανεπιστημίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην 
Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας.

ι. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
με την οποία θα δηλώνεται ότι ο/η ενδιαφερόμενος/νη: 
α) δεν έχει αποποιηθεί διορισμό σε θέση ειδικευμένου 
ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ., β) δεν έχει παραιτηθεί από θέση 
ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ., γ) κατά την τελευταία 
διετία δεν έχει παραιτηθεί από άλλη θέση επικουρικού 
ιατρού ή δεν έχει αποποιηθεί δυο φορές την επιλογή 
του σε θέση επικουρικού ιατρού, δ) δεν κατέχει καμία 
άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα ή έχει παραταθεί η σύμβαση του σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του Ν. 4351/2015 και 
είναι κάτοχος άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας 
στην Ελλάδα, ε) δεν έχει υποβάλλει αίτηση εγγραφής 
στον κατάλογο άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας ή του 
Ε.Κ.Α.Β., κατά περίπτωση, 

ια. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
στην οποία δηλώνεται η επιλογή τοποθέτησης: α) σε δύο 
νομούς μίας Υγειονομικής Περιφέρειας ή β) στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. ή/και σε κάποιο παράρτημα αυ−
τού. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται κατά σειρά 
προτίμησης οι μονάδες (κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β ή 
παράρτημα, νοσοκομείο, κέντρο υγείας, μονάδα υγείας 
Π.ΕΔ.Υ) στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί.

ιβ. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εξειδίκευσης, εφόσον 
διαθέτει ο/η ενδιαφερόμενος/η, για αναγνωρισμένες 
εξειδικεύσεις (π.χ. εξειδίκευση σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας ή Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, 
στην Λοιμωξιολογία, στην Κλινική Μικροβιολογία, άδεια 
εκτέλεσης υπερήχων) ή βεβαίωση προϋπηρεσίας σε 
αντίστοιχες μονάδες η οποία χορηγείται από το νοσο−
κομείο στο οποίο υπηρέτησε ο ενδιαφερόμενος/η ως 
ειδικευμένος/η ιατρός.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 
αντίστοιχη Υγειονομική Περιφέρεια ή στην αρμόδια Διεύ−
θυνση του Υπουργείου Υγείας (Γενικό Πρωτόκολλο−Δ/νση 
Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Τμήμα Ιατρών 
Ε.Σ.Υ.) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που 
έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό με εξουσιοδότηση, 
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιο−
δοτούντος/της εξουσιοδοτούσας σύμφωνα με το νόμο, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία 
ταχυμεταφοράς. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστο−
ποιητικά πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί 
επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς 
τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα 
των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών πρέπει να 
φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει 
τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. 

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που δεν συνοδεύονται 
από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν κατα−
χωρούνται στον κατάλογο και επιστρέφονται στους 
ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 4
Τοποθέτηση επικουρικών ιατρών εκτός καταλόγου

Ιατροί και οδοντίατροι που δεν έχουν συμπληρώσει 
το εξηκοστό τέταρτο (64) έτος της ηλικίας τους και 
πάσχουν από ομόζυγο Β΄ μεσογειακή αναιμία, δρεπα−
νοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευ−
χαιμία, αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεο−
πλασματική νόσο, τοποθετούνται εκτός καταλόγου, ως 
επικουρικοί ιατροί σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης 
τους (υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
στην οποία θα δηλώνεται η επιλογή τοποθέτησης α) σε 
δύο νομούς μίας Υγειονομικής Περιφέρειας ή β) στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Ε. Κ.Α. Β. ή σε κάποιο παράρτημα 
αυτού) και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται 
από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους και τον 
απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι ιατροί αυτοί, εκτός από τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, πρέπει να 
υποβάλλουν και ιατρική γνωμάτευση ή ιατρικό πιστο−
ποιητικό δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος 
ή θεραπευτηρίου, από το οποίο να προκύπτει η νόσος.

Άρθρο 5
Χρόνος παραμονής στον κατάλογο−Διαγραφή

Οι ιατροί, άνδρες και γυναίκες, που εγγράφονται 
στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε 
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αυτούς περισσότερο από πέντε (5) έτη, μετά την παρέ−
λευση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως.

Όσοι/ες ιατροί, μετά την εγγραφή τους στον κατά−
λογο επικουρικών ιατρών, καταλαμβάνουν θέση στο 
στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται 
να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής από τον κατάλογο.

Άρθρο 6
Διαδικασία τοποθέτησης −

Χρονική διάρκεια σύμβασης −
Αποδοχές επικουρικών ιατρών

1. Οι επικουρικοί ιατροί, άνδρες και γυναίκες, τοποθε−
τούνται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών 
θέσεων: α) σε νοσοκομεία ή αποκεντρωμένες οργανι−
κές μονάδες (κέντρα υγείας) και αποκεντρωμένες μο−
νάδες των Δ.Υ.Πε. (μονάδες υγείας Π.Ε.Δ.Υ.) ή β) στην 
Κεντρική Υπηρεσία και τα παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β. 
και συνάπτουν σύμβαση με το οικείο νοσοκομείο ή την 
Υγειονομική Περιφέρεια ή τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. Η 
απόφαση τοποθέτησης στις παραπάνω μονάδες παρο−
χής υπηρεσιών υγείας εκδίδεται από τον Διοικητή της 
αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας ή τον Πρόεδρο 
του Ε.Κ.Α.Β, μετά από έγκριση του Υπουργού και εισήγη−
ση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας. Η έγκριση για τις μονάδες παροχής 
υπηρεσιών υγείας των Δ.Υ.Π.Ε εκδίδεται ανά Υγειονομι−
κή Περιφέρεια κατά νοσοκομείο/κέντρο υγείας/μονάδα 
υγείας Π.Ε.Δ.Υ και ειδικότητα. Για το Ε.Κ.Α.Β. η έγκριση 
εκδίδεται ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία ή 
το παράρτημα.

Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, οι ιατροί 
διαγράφονται από τον κατάλογο των επικουρικών και 
έχουν δικαίωμα επανεγγραφής μετά τη λήξη της θητεί−
ας τους εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση καταχώρησης.

Ο/η επικουρικός ιατρός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία 
στον φορέα που τοποθετείται, εντός επτά (7) ημερο−
λογιακών ημερών από την παραλαβή της απόφασης 
τοποθέτησής του. Οι ιατροί, που δεν αποδέχονται την 
τοποθέτησή τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εκ 
νέου αίτηση εγγραφής στον κατάλογο. Σε περίπτωση 
που αποποιηθούν για δεύτερη φορά την τοποθέτησή 
τους ή παραιτηθούν από τη θέση στην οποία έχουν 
προσληφθεί, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης 
εγγραφής στον κατάλογο πριν από την πάροδο διετίας 
από την ημερομηνία παραίτησης ή αποποίησης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των επικουρικών 
ιατρών που τοποθετούνται σε νοσοκομεία, κέντρα υγεί−
ας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, εκτός των νο−
μών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπορεί να είναι έως και 
δύο (2) έτη. Στους νομούς Αττικής, εξαιρουμένων των 
Κυθήρων, και Θεσσαλονίκης η διάρκεια της σύμβασης 
είναι ένα (1) έτος.

Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και απομα−
κρυσμένες περιοχές η διάρκεια της σύμβασης μπορεί 
να είναι έως και τρία (3) έτη. Επίσης, έως τρία (3) έτη 
μπορεί να είναι η διάρκεια της σύμβασης των ιατρών που 
τοποθετούνται στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του, στο 
Κέντρο Δηλητηριάσεων, στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, 
στα ΤΕΠ, στα Ογκολογικά Τμήματα και στις Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος 
επικουρικού ιατρού για οποιοδήποτε πειθαρχικό πα−
ράπτωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο άμεσος 

πειθαρχικός προϊστάμενος του, δηλαδή ο Διοικητής του 
νοσοκομείου ή ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέ ρειας 
ή ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β., μπορεί με αιτιολογημένη από−
φασή του, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμ−
βουλίου, να αναστέλλει τη σύμβαση του ιατρού μέχρι την 
ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση 
οριστικής απόφασης. Με την έκδοση αθωωτικής από−
φασης ή την επιβολή σε βάρος του ιατρού πειθαρχικής 
ποινής ελαφρύτερης της προσωρινής παύσης, η αναστολή 
παύει και η σύμβαση του ιατρού συνεχίζεται μέχρι τη 
συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου διάρκειάς της.

Ο χρόνος που υπηρετεί ο ιατρός ως επικουρικός προ−
σμετράται ως προϋπηρεσία στις κρίσεις για την κατά−
ληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ., καθώς 
και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξη του ιατρού στο Ε.Σ.Υ.

Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου 
Ε.Σ.Υ. η προϋπηρεσία επικουρικού ιατρού σε άγονες, 
νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές, 
υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία 
σε άλλες περιοχές.

Οι επικουρικοί ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης και λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επι−
δόματα του πρωτοδιοριζόμενου Επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ.

Η δαπάνη για την αμοιβή των επικουρικών ιατρών βα−
ρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή τον προϋ−
πολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας ή του Ε.Κ.Α.Β, 
ανάλογα με τις θέσεις στις οποίες τοποθετούνται.

Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν 
στον/στην επικουρικό ιατρό της περιοχής τους για όλη 
τη διάρκεια της σύμβασής του, δωρεάν σίτιση, κατάλ−
ληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα 
για την κάλυψη των αναγκών του.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής αιτημάτων

για τοποθέτηση επικουρικών ιατρών

1. Τα αιτήματα για την τοποθέτηση επικουρικών ια−
τρών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Υγείας ως εξής:

α) τα αιτήματα για τις αποκεντρωμένες οργανικές 
μονάδες και τις αποκεντρωμένες μονάδες των Υγειο−
νομικών Περιφερειών υποβάλλονται από τον Διοικητή 
της οικείας Υ.Πε. 

β) τα αιτήματα για τα νοσοκομεία υποβάλλονται από 
τον Διοικητή κάθε νοσοκομείου στον Διοικητή της οι−
κείας Υ.Πε και διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας με 
ευθύνη του, πλήρως αιτιολογημένα και κατά ιεραρχική 
σειρά προτεραιότητας ως προς την ικανοποίησή τους,

γ) τα αιτήματα για την κεντρική υπηρεσία ή τα πα−
ραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β. υποβάλλονται από τον πρόεδρο 
του Ε.Κ.Α.Β.

2. Τα αιτήματα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημέ−
να, να αφορούν όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο 
μπορεί να συναφθεί σύμβαση και να συνοδεύονται υπο−
χρεωτικά από τη βεβαίωση δέσμευσης της ανάλογης 
πίστωσης, στην οποία θα αναφέρεται και ο αντίστοιχος 
κωδικός δέσμευσης.

3. Αιτήματα που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋπο−
θέσεις, δεν εξετάζονται.

4. Η διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών ιατρών ολο−
κληρώνεται από το Υπουργείο Υγείας για όσα αιτήματα 
έχουν υποβληθεί και εγκριθεί μέχρι και την 1−4−2016.
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Β. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η Α2α/Γ.Π.οικ. 
42873/2015 (Β΄ 1078), όπως έχει τροποποιηθεί, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ.Υ. : 2214.5−7/3515/1/2016 (3)
    Τροποποίηση της εγκριτικής πράξης 3113.1.3515/2014/

31−12−2014 για το ναυπηγούμενο δεξαμενόπλοιο−
υγραεριοφόρο (LNG) «ΜΑΡΑΝ ΓΚΑΣ ΑΙΑΣ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 13 του Ν.δ. 2687/53 "περί επενδύσεως και 

προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού (ΦΕΚ Α΄ 317), σε 
συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 
του ίδιου Ν.δ/τος.

β. Το Ν.δ. 2928/54 "περί αυθεντικής ερμηνείας του 
άρθρου 13 του Ν.δ. 2687/53 " περί επενδύσεως και προ−
στασίας κεφαλαίων εξωτερικού " (ΦΕΚ Α΄ 163).

γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ. 513/7.5.1955 
και 967/22.9.1956.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας» (ΦΕΚ Α΄ 114).

στ. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

ζ. Την αριθ. Υ14 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο−
νομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 2144/06.10.2015).

η. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου με αριθμ. 3113.1.3515/2014/31−12−2014 για την 
έγκριση των όρων από τους οποίους θα διέπεται όταν 
νηολογηθεί σύμφωνα με το Ν.δ. 2687/53, το ναυπηγούμε−
νο στα ναυπηγεία της Κορέας «HYUNDAI SAMHO HEAVY 
INDUSTRIES CO., LTD.» δεξαμενόπλοιο−υγραεριοφόρο 
(LNG) με Hull No S688 που θα ονομασθεί κατά την νη−
ολόγησή του «ΜΑΡΑΝ ΓΚΑΣ ΑΙΑΣ» (MARAN GAS AJAX).

θ. Την από 26−01−2016 αίτηση του ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗ Σταύ−
ρου του Ξενοφώντα εκπροσώπου της εταιρείας "MARAN 
GAS MARITIME INC.", η οποία είναι εκπρόσωπος στην 
Ελλάδα της πλοιοκτήτριας εταιρείας με την επωνυμία 
"CHERISE MARITIME LIMITED" με την οποία ζητεί την τρο−
ποποίηση της πιο πάνω εγκριτικής πράξης, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της εγκριτικής απόφασης με αριθμ. 
3113.1.3515/2014/31−12−2014 (ΦΕΚ 28Β/14−01−2015), που 
αφορά το ναυπηγούμενο στα ναυπηγεία της Κορέας 
«HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.» δε−
ξαμενόπλοιο−υγραεριοφόρο (LNG) με Hull No S688 που 
θα ονομασθεί κατά την νηολόγησή του «ΜΑΡΑΝ ΓΚΑΣ 
ΑΙΑΣ» και εγκρίνουμε την αντικατάσταση του ονόματος 

του πλοίου, όπου αυτό αναφέρεται, από «ΜΑΡΑΝ ΓΚΑΣ 
ΑΙΑΣ» σε «ΓΟΥΝΤΣΑΪΝΤ ΤΣΕΪΝΙ» (WOODSIDE CHANEY).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

  Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

 F
Αριθμ. 2811.17−1/27298/2016 (4)
   Καθορισμός εισφοράς για τη συμμετοχή της Ελλάδος 

στη συμφωνία για το δορυφορικό σύστημα έρευνας 
και διάσωσης COSPAS −SARSAT για το έτος 2016.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 του Ν. 2013/1992 «Αποδοχή τροποποι−

ήσεων του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της διεθνούς 
σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν 
θαλασσή, 1974» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 28),

β) της περίπτωσης κζ της παραγράφου 1 του άρθρου 
11 του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώμα−
τος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),

γ) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

δ) της περίπτωσης ιβ του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω−
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του Ν. 4352/2015 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2016» (Α΄ 166),

στ) 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),

ζ) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194),

η) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

θ) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουρ−
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... και Τουρισμού» (Α΄ 114),

ι) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116),

ια) της αριθμ. Υ29/08−10−2015 απόφασης Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

2. Το αριθ. πρωτ. 2800.1/9735/2016/05−02−2016 Εισηγη−
τικό Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.

3. Την αριθ. πρωτ.: 2811.23/3077/2016/18−01−2016 Από−
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης (Α/Α: 
8155 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΔΕ 
πρώην ΥΝΑ), (ΑΔΑ: 7ΝΝ44653ΠΩ−0ΚΞ).

4. Το αριθ. πρωτ. 2811.17/1118/2016/08−01−2016 ΦΕΣ ΔΕ−
ΠΙΧ με τη συνημμένη σ’ αυτό επιστολή εκπροσώπου 
COSPAS SARSAT, από την οποία προκύπτει το ύψος 
της εισφοράς της Ελλάδος για το έτος 2016.
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
ύψους είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00€) περίπου για 
το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από 
τις πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο−
λιτικής ΚΑΕ 41/140/2616 «Επιχορηγήσεις, εισφορές και συν−
δρομές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την εισφορά για τη συμμετοχή της 
Ελλάδος στη Συμφωνία για το Δορυφορικό Σύστημα 
Έρευνας και Διάσωσης (COSPAS−SARSAT) για το έτος 
2016 σε τριάντα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα έξι 
δολάρια ΗΠΑ (30.576,00 $) περίπου μετατρεπόμενο καθ' 

υπολογισμό στο συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ χιλιά−
δων ευρώ (28.000,00 €).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02010051204160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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