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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωση 
οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 
εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙ−
ΑΣ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3299/04.

  Με την αριθμ. 58663/ΥΠΕ/04395/Ε/Ν. 3299/2004/24−12−2013
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας:

α. τροποποιείται η απόφαση Υπαγωγής και 
β. πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του 

κόστους, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης και η τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ. 60626/
ΥΠΕ/04395/Ε/Ν.3299/2004/29−12−2010 απόφασης του Υφυ−
πουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(ΦΕΚ 2038Β/13−09−2011) με την οποία εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» 
που αναφέρεται στην εγκατάσταση αιολικού σταθμού, 
στη θέση «ΧΛΟΓΟΣ» του Δήμου Κορινθίων του νομού 
Κορινθίας (νυν δ.ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων), με 
τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χι−
λιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι 
τριών λεπτών (23.455.384,23 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό πέντε εκα−
τομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων 
τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (5.926.404,95 €),
που αποτελεί ποσοστό 25,27% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.
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γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα δύο χι−
λιάδων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και εξήντα εννέα 
λεπτών (9.382.153,69 €) που αποτελεί ποσοστό 40,00% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιά−
δων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα εννέα 
λεπτών (8.146.825,59 €), που αποτελεί ποσοστό 34,73% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Τη δημιουργία των 50% νέων θέσεων εξαρτημένης 
εργασίας ήτοι 1,00 EME.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 10/09/2013.
ζ) Η συνολική ισχύς του αιολικού πάρκου ανήλθε σε 

18,7 MW.
η) Τη τήρηση των όρων των παραγράφων ε (έκδοση 

αδειών) και 
στ (προϋποθέσεις για την επιχορήγηση) του άρθρου 

6 της Απόφασης Υπαγωγής.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−

δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του ποσού της επιχορήγησης ύψους εννέα εκατομμυρί−
ων τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα 
τριών ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (9.382.153,69 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 14218 (2)
 *Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων και ορισμός 

αυτών νια την πιστοποίηση φυσικού και οικονομι−
κού αντικειμένου των έργων της Δράσης: «Ευρω−
παϊκή Ε&Τ Συνεργασία−Πράξη Επιχορήγησης Ελ−
ληνικών φορέων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης 
της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας «ENIAC 
Joint Undertaking/European Nanoelectronics Initiative 
Advisory Council JU» .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/) «Ανάπτυξη της επιστημο−

νικής και τεχνολογικής έρευνας», όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) «Σύνδεση έρευνας και 
τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» 
και το Άρθρο 10 του Ν. 3551/2007 (ΦΕΚ 76) όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 274/2000, άρθρο 7, παρ. 4 (ΦΕΚ 225/Α/2000) 
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης 
έργων, προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλο−
νται από επιχειρήσεις, ερευνητικούς και λοιπούς φο−
ρείς για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 103/2003 
(ΦΕΚ 96/Α/2003), το άρθρο 34 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 
149/Α/2004) καθώς και το άρθρο 18 του Ν. 3777/2009 
(ΦΕΚ 127/Α/2009), σχετικά με τον ορισμό εμπειρογνωμό−
νων, από τον Γενικό Γραμματέα Ε+Τ για τον για έλεγχο 
των αποτελεσμάτων έργων.

3. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

β) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/2013) «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012−Ίδρυση Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως», 

γ) Του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141 −Άρθρο 1 παρ. 1) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάρ−
γηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 
88/04−07−2012 (ΦΕΚ 143/Α/04.07.2012) «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012» και με το Π.Δ 98/10−08−2012 (ΦΕΚ 160/Α/
10−08−2012) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

δ) Του Π.Δ. 119/25.06.2013 (ΦΕΚ 153/Α/2013) διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών. 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.908/116326/Η (ΦΕΚ Αρ. Φ. 418/ 
30.08.2013) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διορισμού 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, του Χρή−
στου Βασιλάκου του Αθανασίου.

5. Την υπ’ αρ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ε.Ε. περί 
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της από 
31/12/2011 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 
268/Α/31.12.2011) σύμφωνα με τις οποίες παρατείνεται 
από τη λήξη της κατά την 31.12.2011, η αναστολή ισχύος 
των διατάξεων του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄) έως την 
31.12.2013.

7. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα 
άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 αυτού (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/03.12.07), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−08 (ΦΕΚ 540/
τ.Β΄/27.03.08) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 
του Ν. 3614/07, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί 
κανόνες του Συστήματος διαχείρισης των επιχειρησι−
ακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥΔ), όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις: Υπ’ αριθμ. 43804/
ΕΥΘΥ2041/ΦΕΚ 1957/τ. Β΄/9.09.09 και Υπ’ αριθμ.: 28020/
ΕΥΘΥ1212/ ΦΕΚ 1088/τ. Β΄/9.07.10 και όπως αυτή τροπο−
ποιείται και εκάστοτε ισχύει.

9. Τον Οδηγό Διαχείρισης Συστήματος και ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΥΠΟΙΟ (Α.Π. 
37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008).

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής 
της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κα−
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
(Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

11. Το Κοινοτικό Πλαίσιο σχετικά με τις Κρατικές Ενι−
σχύσεις για την έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία 
(2006/C 323/1).
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12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/11.07.2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 
Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης.

13. To «Administrative Agreement» της 26ης Αυγούστου 
2008 με κωδικό ENIAC−ED−07−08 μεταξύ του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και της «ENIAC Joint 
Undertaking»/Κοινή Πρωτοβουλία ENIAC.

14. Το γεγονός ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινές Πρωτοβου−
λίες «ARTEMIS» και «ENIAC» ενεργοποιούνται στη βάση 
του Άρθρου 187 (πρώην άρθρο 171) της Συνθήκης της ΕΕ 
και θεωρούνται κοινοπραξίες Ιδιωτικού/Δημόσιου τομέα 
με σκοπό την πραγματοποίηση μακροχρόνιων προγραμ−
μάτων Ε+Τ συγχρηματοδοτούμενων από τη Βιομηχανία 
(κατά κύριο λόγο των χωρών που συμμετέχουν στην 
αντίστοιχη Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία), την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω του 7ου ΠΠ) και από εθνικούς 
πόρους. Στόχος των Ευρωπαϊκών Κοινών Πρωτοβουλιών 
είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και ανάπτυξη Ερευ−
νητικών δραστηριοτήτων με καινοτόμα αποτελέσματα/
προϊόντα στα συμμετέχοντα σε αυτές κράτη, μεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα, καθώς και η συμμετοχή των 
εθνικών ερευνητικών ομάδων και των Ελλήνων ερευνη−
τών στη παραγωγή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καινοτόμων 
προϊόντων των Ενσωματωμένων Συστημάτων τα οποία 
έχουν σημαντικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών (πχ. Μεταφορές, υγεία, ασφάλεια κ.λπ).

15. Την δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης (C64/12, 2009) της 19ης Μαρτίου 2009 
της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας της «Κοινής Πρωτοβουλίας 
ENIAC Joint Undertaking» καθώς και τις προτάσεις με 
ελληνική συμμετοχή που υποβλήθηκαν αξιολογήθηκαν 
και εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 
ανωτέρω Προκήρυξης.

16. Την με ΑΠ. 12932/04.11.2011 (ΑΔΑ 45ΒΖ9−ΩΜ2), 
Υπουργική Απόφαση για την Προκήρυξη της Δράσης 
Εθνικής εμβέλειας με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνερ−
γασία − Πράξη Επιχορήγησης; Ελληνικών φορέων στο 
πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοι−
νής Πρωτοβουλίας ENIAC Joint Undertaking/ European 
Nanoelectronics Initiative Advisory Council JU».

17. Τη συλλογική απόφαση έργου με κωδικό 
2009ΣΕ01380012 της ΣΑΕ 013/8.

18. Τις Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης−Χρηματοδό−
τησης με Αριθμούς Πρωτοκόλλου και Ακρωνύμια: Α.Π. 
1434/09.02.2012 (έργο: MERCURE, δικαιούχος: ΙΤΕ), Α.Π. 
1439/09.02.2012 (έργο: SMART, δικαιούχος: ISD ΑΕ), Α.Π. 
1433/09.02.2012 (έργο: SMART, δικαιούχος: Α.Π.Θ), Α.Π. 
1437/09.02.2012(έργο: SMART, δικαιούχος: TELETEL ΑΕΒΕ), 
Α.Π. 1445/09.02.2012 (έργο: END, δικαιούχος: INTRACOM 
ΑΕ), Α.Π. 1442/09.02.2012 (έργο: END, δικαιούχος: inAccess 
Networks ΑΕΒΕ), Α.Π. 1428/09.02.2012 (έργο: END, δικαι−
ούχος: Παν/μιο Πάτρας), Α.Π. 1438/09.02.2012 (έργο: LAST 
POWER, δικαιούχος: Α.Π.Θ), Α.Π. 1431/09.02.2012 (έργο: 
LAST POWER, δικαιούχος: ΙΤΕ), Α.Π. 1436/09.02.2012 (έργο: 
MIRANDELA, δικαιούχος: ΙΤΕ), Α.Π. 1640/14.02.2012 (έργο: 
MIRANDELA, δικαιούχος: ISD ΑΕ),

19. Την Απόφαση με Α.Π.2269/01.03.2013 για τον ορι−
σμό τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την 
αξιολόγηση/έλεγχο των αποτελεσμάτων του έργου με 
ακρωνύμιο SMART και δικαιούχο το Α.Π.Θ. της Δράσης 
«Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία − Πράξη Επιχορήγησης 
Ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης 
της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC Joint 
Undertaking/ European Nanoelectronics Initiative Advisory 
Council JU».

20. Την υπ’ αρ. 2/43072/0022/5−7−2013 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αμοιβής Επιτρο−
πών Αξιολόγησης και Επιτροπών Πιστοποίησης έργων 
Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 
(ΕΤΑΚ)» (ΦΕΚ 349/Υ.Ο.Δ.Δ./24.07.2013).

21. Οι δαπάνες μετακίνησης των εμπειρογνωμόνων/πι−
στοποιητών για επιτόπιους ελέγχους των κατωτέρω έρ−
γων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου «Υποστή−
ριξη ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ» με ενάριθμο έργου 2013ΣΕΟ1380013 
της ΣΑΕ 013/8, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
EΤΠΑ ή τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΓΕΤ.

22. Οι δαπάνες για αμοιβές των εμπειρογνωμόνων/
πιστοποιητών θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
έργου «Υποστήριξη ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ» με ενάριθμο έργου 
2013ΣΕΟ1380013 της ΣΑΕ 013/8, το οποίο συγχρηματο−
δοτείται από το ΕΤΠΑ, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε τριμελείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων 
πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 
έργων, τα οποία έχουν υπαχθεί στην Δράση «Ευρωπα−
ϊκή Ε&Τ Συνεργασία − Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών 
φορέων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Ευρω−
παϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC Joint Undertaking/
European Nanoelectronics Initiative Advisory Council JU» 
ως κατωτέρω:
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Αρ. πρωτ. 
ένταξης 

απόφασης

Ακρωνύμιο 
έργου

Ανάδοχος 
φορέας

Φυσικό
αντικείμενο

Οικονομικό
αντικείμενο

Οικονομικό 
αντικείμενο

1434/ 
09.02.2012 MERCURE

ΙΔΡΥΜΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ/ΙΤΕ

Μιχαήλ Κώτσιας, του 
Κων/νου, Α.Δ.Τ. Ξ 336297, 

υπάλληλος ΓΓΕΤ

Ευτυχία Κολλιάκου, του 
Δημητρίου,

Α.Δ.Τ. Φ 365051, 
υπάλληλος ΓΓΕΤ 

Χρυσούλα Διαμαντή, του 
Βασιλείου, Α.Δ.Τ. ΑΑ 100317, 

υπάλληλος ΕΛΚΕΘΕ, 
αποσπασμένη στη ΓΓΕΤ

1439/
09.02.2012 SMART

ISD ΑΕ/Λύσεις 
Ολοκληρωμένων 
Συστημάτων ΑΕ

Φίλιππος Σπηλιώτης, του 
Νικολάου, Α.Δ.Τ. 

Χ 147483, υπάλληλος ΓΓΕΤ

Αγνή Καρακουλάκη, του 
Νικολάου, Α.Δ.Τ.

Χ 696401, υπάλληλος 
ΓΓΕΤ

Αγγελική Λυμπεροπούλου, του 
Παναγιώτη, Α.Δ.Τ. 

ΑΙ 612380, υπάλληλος Ε.I. 
ΠΑΣΤΕΡ, αποσπασμένη στη 

ΓΓΕΤ

1433/ 
09.02.2012 SMART

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/
Α.Π.ΠΘ.

Φίλιππος Σπηλιώτης, του 
Νικολάου, Α.Δ.Τ. 

Χ 147483, υπάλληλος Γ.Τ.Ε.

Κολλιάκου Ευτυχία 
του Δημητρίου ΑΔΤ: 
Φ365051, υπάλληλος 

ΓΓΕΤ

Θεοδώρα Αϊναλή, του 
Αθανασίου, Α.Δ.Τ. 

ΑΚ 123000 υπάλληλος Ι.Τ.Ε., 
αποσπασμένη στη ΓΓΕΤ

1437/
09.02.2012 SMART ΤΕLETEL AE−

08765431

Δημήτριος Τσαρούχης, του 
Χρήστου, Α.Δ.Τ. 

ΑΕ 726550 υπάλληλος Ι.Τ.Ε., 
αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ

Τσάκου Ευγενία 
του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. 

Σ 175205, εξωτερική 
εμπειρογνώμων

Κων/νος Απέργης, του Ανδρέα, 
Α.Δ.Τ. 

ΑΕ 029764 υπάλληλος Ι.Τ.Ε., 
αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ

1445/
09.02.2012 END INTΡΑΚΟΜ ΑΕ

Μιχαήλ Κώτσιας, του 
Κων/νου, Α.Δ.Τ. Ξ 336297, 

υπάλληλος ΓΓΕΤ

Χριστίνα Φωκά του 
Πολύβιου, Α.Δ.Τ. 

ΑΖ 638368, υπάλληλος 
Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ

Αγνή Καρακουλάκη, του 
Νικολάου, Α.Δ.Τ. Χ 696401, 

υπάλληλος ΓΓΕΤ

1442/
09.02.2012 END inAccess 

Networks AEBE

Μιχαήλ Κώτσιας, του 
Κων/νου, Α.Δ.Τ. Ξ 336297, 

υπάλληλος ΓΓΕΤ

Τσάκου Ευγενία 
του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. 

Σ 175205, εξωτερική 
εμπειρογνώμων

Κων/νος Απέργης, του Ανδρέα, 
Α.Δ.Τ. 

ΑΕ 029764 υπάλληλος Ι.Τ.Ε., 
αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ

1428/
09.02.2012 ΕΝD Πανεπιστήμιο 

Πάτρας

Δημήτριος Τσαρούχης, του 
Χρήστου, Α.Δ.Τ. 

ΑΕ 726550 υπάλληλος Ι.Τ.Ε, 
αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ

Κρανά Γεωργία, του 
Γεωργίου, Α.Δ.Τ. 

Φ 079614 υπάλληλος 
Ι.Τ.Ε., αποσπασμένη στη 

ΓΓΕΤ

Κων/νος Απέργης, του Ανδρέα, 
Α.Δ.Τ. 

ΑΕ 029764 υπάλληλος Ι.Τ.Ε., 
αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ

1438/
09.02.2012

LAST 
POWER

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Α.Π.Θ

Φίλιππος Σπηλιώτης του 
Νικολάου, Α.Δ.Τ. 

Χ 147483, υπάλληλος ΓΓΕΤ

Ευτυχία Κολλιάκου 
του Δημητρίου, Α.Δ.Τ. 
Φ 365051, υπάλληλος 

ΓΓΕΤ

Θεοδώρα Αϊναλή, του 
Αθανασίου, Α.Δ.Τ. 

ΑΚ 123000 υπάλληλος Ι.Τ.Ε., 
αποσπασμένη στη ΓΓΕΤ

1431/
09.02.2012

LAST 
POWER

IΔΡΥΜΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ/ΙΤΕ

Φίλιππος Σπηλιώτης, του 
Νικολάου, Α.Δ.Τ. 

Χ 147483, υπάλληλος ΓΓΕΤ

Ευτυχία Κολλιάκου 
του Δημητρίου, Α.Δ.Τ. 
Φ 365051, υπάλληλος 

ΓΓΕΤ

Χρυσούλα Διαμαντή, του 
Βασιλείου, Α.Δ.Τ. ΑΑ 100317, 

υπάλληλος ΕΛΚΕΘΕ, 
αποσπασμένη στη ΓΓΕΤ

1436/
09.02.2012 MIRANDELA

ΙΔΡΥΜΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ/ΙΤΕ

Χρυσούλα Διαμαντή, του 
Βασιλείου, Α.Δ.Τ. ΑΑ 100317, 

υπάλληλος ΕΛΚΕΘΕ, 
αποσπασμένη στη ΓΓΕΤ

Ευτυχία Κολλιάκου 
του Δημητρίου, Α.Δ.Τ. 
Φ 365051, υπάλληλος 

ΓΓΕΤ

Σωσσάνα Κολυβά του 
Παναγιώτη ΑΔΤ: 

ΑΒ 665634 υπάλληλος Ε.Ι. 
ΠΑΣΤΕΡ

1640/
14.02.2012 MIRANDELA

ISD AE/Λύσεις 
Ολοκληρωμένων 

Συστημάτων

Φίλιππος Σπηλιώτης του 
Νικολάου, Α.Δ.Τ. 

Χ 147483, υπάλληλος ΓΓΕΤ

Τσάκου Ευγενία 
του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. 

Σ 175205, εξωτερική 
εμπειρογνώμων

Ευτυχία Κολλιάκου του 
Δημητρίου, Α.Δ.Τ. 

Φ 365051, υπάλληλος ΓΓΕΤ

2. Η υπ’ αριθμ. 2269/01.03.2013 απόφαση παύει να ισχύει στα σημεία, που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.
3. Οι ανωτέρω επιτροπές πιστοποίησης είναι αμειβόμενες και το ύψος αμοιβής τους καθορίζεται από το άρθρο 

2 της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με: θέμα «Καθορισμός αμοιβής Επιτροπών 
Αξιολόγησης και Επιτροπών Πιστοποίησης έργων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» 
(ΦΕΚ 349/Υ.Ο.Δ.Δ./24.07.2013), ενώ η δαπάνη για τις εν λόγω αμοιβές θα βαρύνει το έργο «Υποστήριξη ΓΓΕΤ ως 
ΕΦΔ» με ενάριθμο έργου 2013ΣΕΟ1380013 της ΣΑΕ 013/8.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 643/ΥΟΔΔ/24.12.2013. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
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    Αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.οικ. 119442 (3)
Τροποποίηση των ΚΥΑ: 1. αριθ.ΔΥΓ3/89292/31−12−2003/

ΦΕΚ 1973 Β΄, «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσί−
ας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύμφωνα με την 
Οδηγία 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 «για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και δι−
οικητικών διατάξεων τω κρατών μελών όσον αφο−
ρά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά 
τις κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για 
τον άνθρωπο και 2. αριθ. ΔΥΓ3(α) 69150/24−9−2004/
ΦΕΚ 1503 Β΄,«Σύσταση και κανονισμός λειτουργίας 
της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας(Ε.Ε.Δ) για Κλι−
νικές Μελέτες». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 

3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» 
(ΦΕΚ 34 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α΄) και του άρθρου 65 
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄).

Β) Του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄), 
καθώς και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 1316/1983, 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 
και 10 παρ. 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις».

Γ) Των άρθρων 47 και 48 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ176 Α΄).
Δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώ−
δικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση», όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες υπ’ αριθμ. 
2002/98/ΕΚ, 2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ, 2010/84/ΕΚ, 2011/62/
ΕΕ και 2012/26/ΕΕ και ισχύει.

3. Την αριθμ. ΔΥΓ3α/32221/2013 «Εναρμόνιση της ελλη−
νικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της 
Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας 
φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε 
συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί 
κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον 
αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρ−
μάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)», 
(ΦΕΚ 1049Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. 
ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ. 90023/27.9.2013(ΦΕΚ2485Β΄) «Τροποποί−
ηση και συμπλήρωση της ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29−4−2013 
ΚΥΑ «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την 
αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. […] για την εναρμόνιση 
της Οδηγίας 2012/26/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδη−
γίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση 
(L 299/27.10.2012).

4. Την αριθ. ΔΥΓ3(α) 69150/24−9−204/ΦΕΚ 1503Β΄, «Σύ−
σταση και κανονισμός λειτουργίας της Εθνικής Επιτρο−
πής Δεοντολογίας(Ε.Ε.Δ) για Κλινικές Μελέτες.

5. Την αριθ. Υ6α/3462/24−72000/ΦΕΚ 966 Β΄, «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση της Α6/10983/84/ΦΕΚ 886 Β΄ 
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για διε−
ξαγωγή κλινικών δοκιμών και προστασία του ανθρώπου».

6. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000).

7. Το άρθρο 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) παρ. 2 
και 3 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και 
άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 119/2013(ΦΕΚ153 Α΄). «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών.

9. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπ. Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2015 Β΄). 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της ΚΥΑ αριθ. ΔΥΓ3/89292/31−12−2003
ως ακολούθως:

Α. Το άρθρο 2 παρ. ιβ αυτής τροποποιείται ως εξής:
1β. Επιθεώρηση: Ο επίσημος έλεγχος από την ΕΕΔ 

των εγγράφων, εγκαταστάσεων, μητρών,  συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας οποιουδήποτε άλλου στοιχείου 
σχετιζόμενου, κατά την γνώμη της ΕΕΔ, με την κλινική 
μελέτη που μπορεί να υπάρχει στο κέντρο διεξαγωγής 
της μελέτης, στις εγκαταστάσεις του χορηγού και/ή του 
συμβεβλημένου οργανισμού ή σε οιαδήποτε άλλη εγκα−
τάσταση, που η ΕΕΔ κρίνει ότι πρέπει να επιθεωρήσει.

Β. Το άρθρο 6 παρ. 1, αυτής τροποποιείται ως εξής:
1. Για την πραγματοποίηση κλινικών μελετών συνιστά−

ται Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέ−
τες (εφ΄εξής «ΕΕΔ»), η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητο 
γνωμοδοτικό όργανο, με έδρα το Υπουργείο Υγείας. Η 
ΕΕΔ συγκροτείται και στελεχώνεται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας. Η ΕΕΔ είναι 9μελής και αποτελείται 
από 6 επιστήμονες του τομέα υγείας,  ένα νομικό, ένα 
θεολόγο και ένα επιστήμονα με εξειδίκευση στη βιοη−
θική. Η θητεία των μελών είναι τριετής και ανανεώσιμη. 
Η ΕΕΔ καλεί κατά περίπτωση επιστήμονες ειδικούς σε 
επιμέρους τομείς,  οι οποίοι μετέχουν στις συνεδριάσεις 
της ως πραγματογνώμονες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η 
σύσταση και ο κανονισμός λειτουργίας της ΕΕΔ θα 
ρυθμιστούν με όμοια προς την παρούσα Υπουργική 
Απόφαση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται 
ο Γραμματέας τη ΕΕΔ και ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 2

Την τροποποίηση της ΚΥΑ αριθ. ΔΥΓ3(α) 69150/24−9−2004
ως ακολούθως:

Α. Το άρθρο 1. παρ. 1 αυτής τροποποιείται ως εξής:
Η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας που ιδρύθηκε με το άρ−

θρο 6 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3/89292/31−12−2003
ΦΕΚ 1973Β) είναι ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο, με 
έδρα το Υπουργείο Υγείας. 

Β. Το άρθρο 3 παρ. β αυτής τροποποιείται ως εξής:
Η ΕΕΔ αποτελείται από εννέα (9) μέλη εκ των οποίων 

έξι(6) είναι επιστήμονες του τομέα υγείας,  ένας νομικός, 
ένας θεολόγος και ένα(1) κοινωνιολόγος με εξειδίκευση 
στη βιοηθική. Μαζί με τα τακτικά,  ορίζονται και ισάριθ−
μα, αντιστοίχων ειδικοτήτων, αναπληρωματικά μέλη. 
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Γ. Το άρθρο 3 παρ. ε αυτής τροποποιείται ως εξής:
Τα μέλη της ΕΕΔ θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν και 

τα δύο φύλα.
Δ. Το άρθρο 3 παρ ι εδ. 5 αυτής τροποποιείται ως εξής:
Σε περίπτωση αδράνειας του Προέδρου της ΕΕΔ, η 

διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υγείας, 
στον οποίο ο Γραμματέας της ΕΕΔ υποχρεούται να 
κοινοποιεί ανά έξι (6) μήνες την κατάσταση μη συμμε−
τοχής των μελών.

Ε. Το άρθρο 3 παρ. κ αυτής τροποποιείται ως εξής:
Σε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους 

της ΕΕΔ, ο Υπουργός Υγείας προβαίνει στην αντικατά−
στασή του εντός (60) ημερών.

Ζ. Το άρθρο 11 παρ. α 3, αυτής τροποποιείται ως εξής:
Η ΕΕΔ στις περιπτώσεις αυτές γνωμοδοτεί επί αιτήσε−

ων τροποποιήσεως εντός 35 ημερών από την παραλαβή 
τους και εφόσον αυτή αποφανθεί θετικά ο χορηγός 
συνεχίζει την διεξαγωγή της κλινικής μελέτης με βάση 
το τροποποιημένο πρωτόκολλο.

Η. Το άρθρο 11 παρ. β αυτής τροποποιείται ως εξής:
Η ΕΕΔ υποβάλλει στο Υπουργό Υγείας εντός τριών 

μηνών από το τέλος κάθε έτους, ετήσια γραπτή ανα−
φορά σχετικά με τις δραστηριότητές της κατά το προ−
ηγούμενο έτος. Η αναφορά καθίσταται διαθέσιμη για 
δημόσιο έλεγχο και αναρτάται στο δικτυακό Τόπο του 
Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 3

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω ΚΥΑ, ως έχουν.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/οικ. 119321 (4)

Μετατροπή θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 123/75 (ΦΕΚ 

172/Α/1975 ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 

143/Α/1983) όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 6 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) «Βελτί−

ωση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ. Α/2005) «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΥγ/οικ. 52880/29−9−1993 (ΦΕΚ 802/

6−10−1993) υπουργική απόφαση «Διαδικασία και τρόπος 
διορισμού ειδικευομένων γιατρών για εξειδίκευση στις 
Πολυδύναμες ΜΕΘ και ΜΕΝΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ. 52646/29−5−2002 (ΦΕΚ 
702/Β/2002) υπουργική απόφαση.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) και το 
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

7. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β΄ 
2105/9−7−2012).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 129/1992 (ΦΕΚ 65\τ. 
Α/1992) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκ−
δοση Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων.

9. Το υπ’ αριθμ. 14129/30−5−2013 έγγραφο της Διοίκησης 
1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της 31 ης/30−10−2013 
Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.

11. Την αριθμ. αποφ. 22 της 241ης Ολομ./10−7−2013 του 
ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Υγείας, 
αποφασίζουμε:

Μία (1) θέση ειδικευόμενου Ιατρού ειδικότητας Παθο−
λογίας που έχει συσταθεί με την Υ4α/9227/1993 (ΦΕΚ 
752/Β/1993) Κ.Υ.Α. και μία (1) θέση ειδικευόμενου Ιατρού 
ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής που έχει συσταθεί με 
την Α3β/5751/1987 (ΦΕΚ 296/Β/1987) Κ.Υ.Α. στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. 
«ΣΩΤΗΡΙΑ», μετατρέπονται με την παρούσα απόφαση 
σε δύο (2) θέσεις Ιατρών για εξειδίκευση στην Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ιδίου Νοσοκομείο.

Οι παραπάνω θέσεις θα μετατραπούν όταν τοποθε−
τηθούν για ειδίκευση στις ειδικότητες Παθολογίας και 
Πυρηνικής Ιατρικής και οι ιατροί που είναι εγγεγραμ−
μένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για λήψη 
ειδικότητας, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πα−
ρούσας απόφασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/58856 (5)

Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 2646/ 

98 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φρο−
ντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α/98).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις διατάξεις του άρθρο μόνο (παρ. 1η, περ. η) του 
Π. Δ/τος 103/2004 (ΦΕΚ 70/Α/3−3−04) «Περιορισμός της 
συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικη−
τικών πράξεων».
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5. Την αριθ. 5 της 242ης Ολομ./16−09−2013 απόφαση 
του ΚΕΣΥ.

6. Την αριθ. 16493/17−06−2013 εισήγηση της 1ης ΥΓΙΕ 
Αττικής.

7. Την αριθ. 31 η/30−10−2013 (θέμα 5η) απόφαση του 
ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε:

1. Η μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδικότη−
τας Νεφρολογίας, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«ΛΑΪΚΟ» όπως αυτή προβλέπεται στην υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 25208 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 698/Β/20113), μεταφέρεται με 
την παρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ−

ΛΟΥ − ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και προστίθεται στις θέσεις της 
ιατρικής υπηρεσίας, όπως αυτές ισχύουν με την αριθ. 
Υ4α/132761/11 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3287/Β/2012) (με ταυτόχρονη 
μεταφορά της ιατρού που την κατέχει).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02033383012130008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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