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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης και Υποβολής
Πρότασης Σχεδίου Νόμου, για την Τροποποίηση Συμπλήρωση της Νομοθεσίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4472/2017 (αντιστοίχιση μεριδίων με μισθολογικά κλιμάκια).

2

Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στην οργανική μονάδα έδρας
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

3

Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού στο Γ.Ν. Άρτας.

4

Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

5

Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ».

6

Ορισμός έδρας των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων
Νήσων.

7

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπομένων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των
υπαλλήλων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) που μετακινούνται για λογαριασμό της για το έτος 2020.

8

Ρύθμιση θεμάτων εκτύπωσης ενσήμων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
(μεγαροσήμων).

9

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΠΑΝΑΓΑΚΟ
Αντώνιο ενός (01) μεταχειρισμένου κλιματιστικού
μάρκας HEINER ΗAC 12000 BTU, προς το Λιμεναρχείο Γυθείου.

10

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο μίας (01) οθόνης TV μάρκας
ARIELLI 32’’, μοντέλου 3228Τ2, LED, HD Ready,
50HZ, προς το Λιμεναρχείο Μυκόνου.

Αρ. Φύλλου 2422

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.951.1/53/1254866/Σ. 2125
(1)
Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης και Υποβολής
Πρότασης Σχεδίου Νόμου, για την Τροποποίηση Συμπλήρωση της Νομοθεσίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4472/2017 (αντιστοίχιση μεριδίων με μισθολογικά κλιμάκια).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του α.ν. 559/1937 «Περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Νομοθεσίας
περί του Μετοχικού Ταμείου Στρατού» (Α΄ 107).
2. Τα άρθρα 123 έως 125 και 160 του ν. 4472/2017
«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 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74).
3. Το άρθρο 5 παρ. 21 και το άρθρο 25 του ν. 2292/95
«Οργάνωση και λειτουργία ΥΕΘΑ, διοίκηση και έλεγχος
των ΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
4. Το π.δ. 363/1997 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί των ΝΠΔΔ» (Α΄ 241).
5. Την υπ’ αρ. 13/01/19-12-2019 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ.
6. Το υπ’ αρ. 8000/1/2019/108-θ’/7 Φεβ 20 έγγραφο
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
7. Το υπ’ αρ. Φ.950/15/5436/Σ.953/26 Μαρ 20 έγγραφο
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
8. Το υπ’ αρ. Φ.846/12/22129/Σ.6481/31 Μαρ 20 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού Και
Υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΜΤΣ, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε επιτροπή εξέτασης και υποβολής πρότασης σχεδίου νόμου, για την Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Νομοθεσίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
(ΜΤΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (αντιστοίχηση μεριδίων με μισθολογικά κλιμάκια), ως κάτωθι:
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α. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
(1) Υ/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Ευάγγελος Λύκος, ως Πρόεδρος.
(2) Γενικός Διευθυντής ΓΔΟΣΥ Υποναύαρχος ΠΝ
Δημήτριος Ρυζιώτης, ως μέλος.
(3) Διευθυντής ΔΟΙ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Βασίλειος
Κατέλης, ως μέλος.
(4) Γενικός Διευθυντής ΜΤΣ Ταξίαρχος Αθανάσιος
Δημητριάδης, ως μέλος.
β. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
(1) Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Παναγιώτης Ντζιοβάρας, με αναπληρωτή
τον Υποστράτηγο Γεώργιο Θεοδωρόπουλο, ως μέλος.
(2) Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος του Γραφείου Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α, ως μέλος.
(3) Διευθυντής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης Αστυνομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος
Πλατιάς, ως μέλος.
(4) Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α.
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης Σπηλιόπουλος,
ως μέλος.
2. Τα καθήκοντα του γραμματέα της επιτροπής
ανατίθενται στη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Προγραμματισμού του ΜΤΣ Αντισυνταγματάρχη (Ο) Ιουλία Τούτουζα.
3. Έργο της επιτροπής αποτελεί η ο προσδιορισμός
των μεριδίων που θα αντιστοιχούν σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο των κατηγοριών μισθολογικής κατάταξης
του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), για τα στελέχη και τα μέλη των οικογενειών τους που καθίστανται
δικαιούχοι μερίσματος από 01-01-2017 και εντέυθεν.
4. Η επιτροπή να περατώσει το έργο της και να υποβάλλει στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ πρακτικό με την εισήγησή της,
μέχρι τη 26 Ιουν 2020.
5. Λοιπές λεπτομέρειες να καθοριστούν μεταξύ των
εμπλεκομένων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη

Εθνικής Άμυνας

ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/6638
(2)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στην οργανική μονάδα
έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ –
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως
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θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α΄172),
β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (Α΄143), όπως ισχύει,
γ. των άρθρων 6 και 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄81), όπως ισχύουν,
δ. του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄110),
ε. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄43),
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),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119, του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
ζ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών
Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων»
(Α΄65),
η. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
2. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄121).
3. Την υπ’ αρ. 54713/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄3105), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 42017/19/27-01-2020 απόφαση του
Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
5. Το απόσπασμα πρακτικών της 23ης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
18/12/2018 (θέμα 28ο).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου της 29/03/2019
(θέμα 26ο).
7. Την απόφαση της 111ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ κατά την 09-04-2020 (θέμα 6ο).
8. Το υπ’ αρ. Β1α/οικ. 32912/27-05-2020 έγγραφο
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του
Προϋπολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης
ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων που έχει συσταθεί με το π.δ. 342/1978 (Α΄ 71) και
τη μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης
ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικής Παί-
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δων που έχει συσταθεί με την υπ’ αρ. Υ4α/3879/1995
υπουργική απόφαση (Β΄876) σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ορθοπεδικής
στην οργανική μονάδα έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
Οι ανωτέρω μεταφορές/μετατροπές θα υλοποιηθούν,
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας
για τη λήψη της ειδικότητας της Χειρουργικής Παίδων
και της Ορθοπεδικής Παίδων, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/5288
(3)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού στο Γ.Ν. Άρτας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α΄172),
β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (Α΄143), όπως ισχύει,
γ. των άρθρων 6 και 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄81), όπως ισχύουν,
δ. του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄110),
ε. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α΄43),
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), σε

συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119, του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133)
ζ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α΄65),
η .της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 « Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄143).
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2. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
3. Την υπ’ αρ. 54713/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη» (Β΄3105), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 377/20-01-2020 απόφαση του Διοικητή
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ΄αρ. 46/19-12-2019 Πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γ.Ν. Άρτας (θέμα 9ο).
6. Την απόφαση της 111ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
κατά την 09-04-2020 (θέμα 9o).
7. Το υπ’ αρ. Β1α/οικ.Γ.Π. 32658/27-05-2020 έγγραφο
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, που
έχει συσταθεί με την υπ’ αρ. Υ4α/72906/05 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1543), σε μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής στο Γ.Ν. Άρτας.
Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί, όταν
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για
τη λήψη της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής, μέχρι
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/5280
(4)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α΄172),
β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (Α΄143), όπως ισχύει,
γ. των άρθρων 6 και 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄81), όπως ισχύουν,
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δ. του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄110),
ε. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού, Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α΄43),
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), σε συνδυα-

σμό με την παρ. 22 του άρθρου 119, του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
ζ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α΄65),
η. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 « Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄143).
2. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
3. Την υπ’ αρ. 54713/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη» (Β΄3105), όπως ισχύει.
4. Οι υπ’ αρ. 375/20-01-2020 και 747/29-01-2020 Αποφάσεις του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
5. Τα υπ΄ αρ. 46/05-12-2019 (Θ.2) και 48/19-12-2019
(Θ.4) αποσπάσματα πρακτικών του υπ΄αρ. πρακτικού
του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων.
6. Την απόφαση της 111ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
κατά την 09-04-2020 (θέμα 8ο).
7. Το υπ’ αρ. Β1α/οικ.32911/27-05-2020 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά/μετατροπή δύο (2) οργανικών θέσεων
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής που
έχουν συσταθεί με την υπ’ αρ. Υ4α/1328/17-02-1998
(Β΄ 144) κοινή υπουργική απόφαση σε δύο (2) οργανικές
θέσεις ειδικευόμενων ιατρών μία (1) Καρδιολογίας και
μία (1) Γαστρεντερολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Οι ανωτέρω μεταφορές/μετατροπές θα υλοποιηθούν,
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας
για τη λήψη της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής, μέχρι
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης
στην εΕφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/12476
(5)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α΄172),
β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (Α΄143), όπως ισχύει,
γ. των άρθρων 6 και 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄81), όπως ισχύουν,
δ. του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄110),
ε. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α΄43),
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), σε συνδυα-

σμό με την παρ. 22 του άρθρου 119, του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
ζ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α΄65),
η. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 « Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄143).
2. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
3. Την υπ’ αρ. 54713/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄3105), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 7924/18-02-2020 εισήγηση του Διοικητή
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
5. Το απόσπασμα της 22ης/18-07-2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (θέμα 18ο).
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6. Την απόφαση της 111ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
κατά την 09-04-2020 (Θέμα 3ο).
7. Το υπ’ αρ. Β1α/οικ.32910/27-05-2020 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά/μετατροπή πέντε (5) οργανικών θέσεων
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας Φυματιολογίας που έχουν συσταθεί με την υπ΄ αρ. Δ1γ/
οικ. 19099/1986 (Β΄316) υπουργική απόφαση σε πέντε
(5) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας
Παθολογικής Ογκολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «ΣΩΤΗΡΙΑ».
Οι ανωτέρω μεταφορές/μετατροπές θα υλοποιηθούν,
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας
για τη λήψη της ειδικότητας της Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας απόφασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού των οικείων
ΟΤΑ, αποφασίζουμε:
1. Ως έδρα του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού
ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου καθορίζεται ο Δήμος Ρόδου της
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
2. Ως έδρα του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού
ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων καθορίζεται ο Δήμος Αργοστολίου, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Εσωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/53594/5258
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/51650/2246
(6)
Ορισμός έδρας των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων
Νήσων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 226Α του
ν. 4555/2018 (Α’ 133), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 93 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844
και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄92) και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό

με την παρ. 22 του άρθρου 119, του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).

(7)

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
των υπαλλήλων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)
που μετακινούνται για λογαριασμό της για το
έτος 2020.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως ισχύουν (Α΄ 94).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 25 έως και 52 (ΜΕΡΟΣ Β΄)
του ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση
του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών,
ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού
αερίου και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
3. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24 του
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83).
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4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133).
5. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),
όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α΄98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το
άρθρο 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού ………. και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» (Α΄ 114).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160) όπως
ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
12. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23-07-2019
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο
Θωμά» (Β΄ 3107).
13. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
14. Την υπ΄αρ. 21/5/9-5-2019 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΞ5Θ46ΜΗΠ8-ΕΚΔ), περί προσωρινής
κατανομής οργανικών θέσεων σε κλάδους και ειδικότητες.
15. Την υπ’ αρ. 3/1/3-2-2020 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (ΑΔΑ: 97Ν446ΜΗΠ8-96Ι), περί καθορισμού
ανώτατου αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για το 2020.
16. Το υπ’ αρ. 140/3-2-2020 (ορθή επανάληψη) αίτημα
του Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλούνται δαπάνες, που θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Ε.Α.Γ.Μ.Ε., είναι εντός των ορίων
του ΜΠΔΣ και περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από
το Δ.Σ. προϋπολογισμό έτους 2020 του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με την
απόφαση Δ.Σ. 21/5/9-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ5Θ46ΜΗΠ8-ΕΚΔ).
Συγκεκριμένα οι δαπάνες θα βαρύνουν τους κωδικούς:
60.00 κατά μέγιστο μέχρι € 400.290
64.00 κατά μέγιστο μέχρι € 398.450
64.01 κατά μέγιστο μέχρι € 492.743
18. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/15585/312/11-2-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, αποφασίζουμε:
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1. Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου των επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των
υπαλλήλων της «Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)», που μετακινούνται
για λογαριασμό του, για το έτος 2020 ως εξής:
• Του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ., του Γενικού
Διευθυντή, των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, των
Συμβούλων του Γεν. Δ/ντή, του Νομικού Συμβούλου και
των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας σε 40 ημέρες
κατ' έτος.
• Για τους υπαλλήλους όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ Τεχνικών και TE Τεχνικών σε 100 ημέρες κατ'
έτος (γεωλόγους, μηχανικούς μεταλλείων, χημικούς μηχανικούς και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό για τις
ανάγκες επίβλεψης των από αυτό εκτελούμενων έργων
και εκπονούμενων μελετών).
• Για τους υπαλλήλους όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικών και TE Διοικητικών σε 15 ημέρες
κατ' έτος (Διοικητικοί, Οικονομικοί, Βιβλιοθηκονόμοι).
• Για τους υπαλλήλους όλων των κλάδων της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών σε 150 ημέρες κατ' έτος (γεωτρυπανιστές, εργάτες γεωτρυπάνων, οδηγούς, εργοδηγούς και
βοηθούς εργοδηγούς υπαίθρου και για το λοιπό τεχνικό
προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση έργων
πεδίου).
• Για τους υπαλλήλους όλων των κλάδων της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών σε 15 ημέρες κατ' έτος (Διοικητικοί,
Οικονομικοί).
• Για τους υπαλλήλους όλων των κλάδων της κατηγορίας ΥΕ Τεχνικών σε 150 ημέρες κατ' έτος (γεωτρυπανιστές, εργάτες γεωτρυπάνων, οδηγούς, εργοδηγούς και
βοηθούς εργοδηγούς υπαίθρου και για το λοιπό τεχνικό
προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση έργων
πεδίου).
• Οι παραπάνω μετακινήσεις δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 24, παρ. 14 του ν. 4386/2016.
2. Οι δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης, μετάβασης
και διανυκτέρευσης υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του
άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, όπως ισχύουν και θα
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
Δεν επιτρέπεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
η υπέρβαση των ανωτέρω καθοριζόμενων ορίων κατ΄
έτος. Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί στο έτος 2020 από τους υπαλλήλους του
ΕΑΓΜΕ πριν την δημοσίευση της παρούσης απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συμψηφίζονται με
τις καθοριζόμενες στην απόφαση αυτή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020
Οι Υφυπουργοί
Οικονομικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 3017
(8)
Ρύθμιση θεμάτων εκτύπωσης ενσήμων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
(μεγαροσήμων).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
ισχύει σήμερα,
1.2 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),
1.3 του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.4 του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή ………. σχετικά με την εισαγωγή
του ευρώ» (Α΄ 207), όπως ισχύει (ειδικά του άρθρου 19),
1.5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),
1.6 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112),
1.7 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α΄ 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ειδικά της παρ. 1, του άρθρου 11),
1.8 του π.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ»
(Α΄ 204) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί,
1.9 του π.δ. 63/2005, άρθρο 90 «Κυβέρνηση-κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την

παρ. 22 του άρθρου 119, του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
1.10 του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α΄ 136), όπως ισχύει,
1.11 του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
2. Την υπ’ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
3. Την υπ΄αρ. 39993/17.02.2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, (ΑΔΑ: 9ΒΗΦ46ΨΧΥΙ-ΨΚΣ)
σχετικά με την έγκριση πίστωσης 23.500,00 ευρώ σε
βάρος του ΚΑΕ 0891Α για την εκτύπωση μεγαροσήμων
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
4. Την υπ’ αρ. 815/1972 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης σχετικά με
τα εξ ενσήμων έσοδα του ταμείου Χρηματοδοτήσεων
Δικαστικών Κτηρίων, όπως αυτή ισχύει.
5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη
στον Προϋπολογισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
6. Την υπ’ αρ. Β1.Φ1.16/3020 Εισήγηση της παρ. 5
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στοιχ. ε΄, του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, για το Σχέδιο
κοινή υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων
εκτύπωσης ενσήμων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαροσήμων)», αποφασίζουμε:
Τη διάθεση πίστωσης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00) για την εκτύπωση τεσσάρων εκατομμυρίων
(4.000.000) τεμαχίων περίπου με εκτιμώμενη αξία 4,27€
ανά χιλιάδα ενσήμων της κλάσης των 2 €, σε βάρος του
ΚΑΕ 0891Α προϋπολογισμού έτους 2020 του Ταμείου
Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).
Το χρώμα των ενσήμων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαροσήμων) θα
είναι ίδιο με αυτό της αντίστοιχης κλάσης, που ήδη
κυκλοφορεί. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι αυτά που
καθορίσθηκαν με την υπ΄αρ. 815/1972 κοινή απόφαση
των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ήτοι στο
μέσον του ενσήμου, ύψους 35 χιλιοστομέτρων και πλάτους 25 χιλιοστομέτρων, θα υπάρχει παράσταση που
απεικονίζει το ζυγό της Θέμιδος, γύρω από την οποία
θα αναγράφεται ο τίτλος «ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», στο κάτω μέρος δε του ενσήμου θα γράφεται η αξία του ενσήμου σε ευρώ (κοινή
υπουργική απόφαση 117372/2001), με λατινικούς και
ελληνικούς χαρακτήρες.
Η εκτύπωση των ενσήμων θα γίνει σε υπεριώδες
υδατογραφημένο χαρτί, για λόγους ασφαλείας, (ορατό μόνο στο υπεριώδες φως) και θα περιλαμβάνει τη
λέξη ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και γραμμικό διάκοσμο σε κάθε μεγαρόσημο και στο ίδιο σημείο (απόφαση Δ.Σ. ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. της
663/1992 συνεδρίασής του).
Η ανάθεση της ανωτέρω εκτύπωσης θα γίνει κατά τις
κείμενες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Δικαιοσύνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

(9)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΠΑΝΑΓΑΚΟ Αντώνιο ενός (01) μεταχειρισμένου κλιματιστικού μάρκας HEINER ΗAC 12000 BTU, προς το
Λιμεναρχείο Γυθείου.
Με την υπ΄αρ. 2824.76/32530/2020/01 Ιουνίου 2020
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται
αποδεκτή η υπ’ αρ. Εισερχ. Λιμεναρχείου Γυθείου: 829/
24-03-2020 επιστολή δωρεάς του ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ Αντώνιου
ενός (01) μεταχειρισμένου κλιματιστικού μάρκας HEINER
HAC 12000BTU, προς το Λιμεναρχείο Γυθείου εκτιμώμε-
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νης αξίας διακοσίων ευρώ (#200#€).

Τεύχος B’ 2422/18.06.2020

του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατά-

Ο Υπουργός

ξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

αποδεκτή η υπ’ αρ. Εισερχ. Λιμεναρχείου Μυκόνου:
Ι

1303/16-04-2020 επιστολή δωρεάς του ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ(10)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο μίας (01) οθόνης TV μάρκας
ARIELLI 32’’, μοντέλου 3228Τ2, LED, HD Ready,
50HZ, προς το Λιμεναρχείο Μυκόνου.
Με την υπ΄αρ. 2824.76/32893/2020/02 Ιουνίου 2020
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

ΛΟΥ Δημήτριου μίας (01) οθόνης TV μάρκας ARIELLI
32’’, μοντέλου 3228Τ2, LED, HD Ready, 50HZ, προς το
Λιμεναρχείο Μυκόνου, συνολικής αξίας εκατόν δέκα
ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (#110,62#€).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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