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Αρ. Φύλλου 112
27 Ιανουαρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της με αριθμ. 143456/Ζ1/14−9−2015 (ΦΕΚ
2011 Β΄) υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρύθμι−
ση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. .
1
Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του
άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1−9−2014
(ΦΕΚ Β΄ 2390/8−9−2014) απόφασης του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
5072/6/25−2−2013 απόφασης του Υπουργού Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄
449/25−2−2013), περί επανακαθορισμού των όρων
και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοι−
χείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επι−
θεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απα−
σχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’
αριθμ. 28153/126/28−8−2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄
2163/30−8−2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/
23−12−2014) απόφασή του, για το έτος 2016. ......... 2
Μετατροπή θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας
Άνδρου αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. ..................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12749/Ζ1
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 143456/Ζ1/14−9−2015
ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρύθ−
μιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) «Τροποποίηση
διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας … και άλλες
διατάξεις».

2) Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
3) Του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση
και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μά−
θησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσό−
ντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες
διατάξεις».
4) Της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009
«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογι−
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5) Του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6) Tου Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…...και Τουρι−
σμού».
7) Tου Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
8) Tης με αριθμ. Φ.151/17475/Β6/2014 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 358 Β΄) «Ειδικές Εξετάσεις περί εισα−
γωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο
έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ’ υπέρβαση του
αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).»
9) Της με αριθμ. Υ27/9−10−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ99/28−12−2015 απόφαση
του ιδίου (ΦΕΚ 2869 Β΄).
10) Της με αριθμ. 140277/Ε5/5−9−2014 (ΦΕΚ 2435 Β΄)
υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ
που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσης εισα−
γωγής στα ΑΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11) Της με αριθμ. 139804/Β1/4−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2492)
υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών
Τμημάτων» καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για
τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
12) Της με αριθμ. 143456/Ζ1/14−9−2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄)
υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκ−
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κλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Του−
ριστικής Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13) Το γεγονός ότι η με αριθμ. 143456/Ζ1/14−09−2015
(ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση δεν εξειδίκευσε με
κάθε λεπτομέρεια τα κριτήρια χορήγησής της, καθώς
επίσης και παρέλειψε να προσδιορίσει διαδικασία εξέ−
τασης των ενστάσεων.
14) Το γεγονός ότι η συσταθείσα Επιτροπή των κατ’
Εξαίρεση Μετεγγραφών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
161107/Ζ1/13−10−2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2255 Β΄),
δεν μπορεί να λειτουργήσει ως Επιτροπή Ενστάσεων
της διαδικασίας που διέπεται από την με αριθμ. 143456/
Ζ1/14−9−2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
15) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στο άρθρο 3 της με αριθμ. 143456/Ζ1/14−9−2015
(ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά
για τις περιπτώσεις ισοψηφίας σε αριθμό μορίων που
ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που
μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν
εισόδημα (5 μόρια και άνω), η επιτροπή ενστάσεων μπορεί,
μετά την κύρωση του πίνακα δικαιουμένων μετεγγραφή
και εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική
αίτηση θεραπείας, να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρ−
μογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής».
2. Στην με αριθμ. 143456/Ζ1/14−9−2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄)
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
προστίθεται νέο άρθρο 6 – «Σύσταση και αρμοδιότητες
της Επιτροπής Ενστάσεων»
Α) Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων επί του
πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφής.
Β) Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τα ακό−
λουθα μέλη: Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ορ−
γανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρο και 2
Υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. που, μαζί με τους αναπλη−
ρωτές τους, υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Καθήκοντα
γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε από τον πρόεδρο της Επι−
τροπής υποδεικνυόμενος υπάλληλος από τη Διεύθυνση
Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.
Γ) Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει αιτήσεις θερα−
πείας φοιτητών που θα έχουν υποβληθεί μέχρι και
πέντε ημέρες από της δημοσιεύσεως της παρούσης,
κατά προτεραιότητα για τις περιπτώσεις ισοψηφίας σε
αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη
μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση
το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), όπως προ−
βλέπεται από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της
με αριθμ. 143456/Ζ1/14−9−2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει και
του άρθρου 1 της παρούσης. Κατά τα λοιπά ακολου−
θούνται οι γενικές αρχές και η διαδικασία που ισχύουν
κατά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα
με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(N. 2690/1999 − ΦΕΚ Α΄ 45).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2016
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. οικ. 3657/Δ9.997
(2)
Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου
4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/
8−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25−2−2013 απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας (ΦΕΚ Β΄ 449/25−2−2013), περί επανακαθορισμού των
όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοι−
χείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώ−
ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσε−
ως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−8−2013
απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30−8−2013)», όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014
(ΦΕΚ Β΄ 3456/23−12−2014) απόφασή του, για το έτος 2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005),
2. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
3. το άρθ. 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής
οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο−
πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημο−
κρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα−
τίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της
Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση
του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικο−
νομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α΄/1−3−2012),
4. την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του
άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7−4−2014)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικο−
νομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και
άλλες διατάξεις»,
5. την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του
Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α΄/2013),
6. τα άρθρα 18 και 30 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφω−
ση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 170 Α΄/2011), όπως ισχύουν,
7. το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄/16−6−2011),
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8. το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄/
29−8−2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. το άρθρο 4, περίπτωση η) της υπ’ αριθμ. πρωτ.
29502/85/1−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8−9−2014) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
5072/6/25−2−2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/
25−2−2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋπο−
θέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα
αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυ−
ναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−8−2013 απόφαση του
(ΦΕΚ Β΄ 2163/30−8−2013)», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/
23−12−2014) απόφασή του,
10. την από 21−1−2016 σχετική εισήγηση της Ομάδας
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων Ε11 (Γνωστο−
ποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και προ−
κειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών
υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προ τούτο,
11. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2016, η προθεσμία ηλε−
κτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίη−
ση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η)
του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1−9−2014
(ΦΕΚ Β΄ 2390/8−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την
29η Φεβρουαρίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
Αριθμ. Γ3α/Γ.Π.οικ.4940
(3)
Μετατροπή θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας
Άνδρου αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περι−
φέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 14, 15 και 18 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό
σύστημα υγείας» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄), όπως ισχύουν,
2. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/
τ.Α΄), όπως ισχύει,
3. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄), όπως ισχύει,
4. του άρθρ. 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, των
άρθρων 3 και 23 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό

Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄), όπως ισχύουν,
5. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
Β. Το Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 173/τ.Α΄), όπως ισχύει.
Γ. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄).
Δ. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/
τ.Β΄).
Ε. Την υπ’ αριθμ. Α3α/οικ. 13712/31−7−1986 κοινή υπουρ−
γική απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Άν−
δρου Ν. Κυκλάδων» (ΦΕΚ 564/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ΣΤ. Την υπ’ αριθμ. 6368/28−6−1994 κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού των
Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας
(Κ.Ψ.Υ.) της χώρας» (ΦΕΚ 508/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Ζ. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 36136/26251/5−12−2014 διαπι−
στωτική πράξη του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ περί μετα−
φοράς θέσεων και προσωπικού των Κέντρων Υγείας
του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας Διοικητικής
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΟΑ9469Η2Ξ−ΩΝΨ).
Η. Το υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ39936/20747/9−10−2015 έγγραφο
του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραι−
ώς και Αιγαίου.
Θ. Το πρακτικό της 52ης Συνεδρίασης/13−11−2015 του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.
Ι. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ.99693/23−12−2015 Βεβαίωση του
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Υγείας.
ΙΑ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6368/28−6−1994 κοινής
υπουργικής απόφασης, όσον αφορά τις θέσεις προσω−
πικού του Κέντρου Υγείας Άνδρου, όπως αυτές μετα−
φέρθηκαν και διαπιστώθηκαν στην 2η Υγειονομική Πε−
ριφέρεια, σύμφωνα με την (Ζ) σχετική και τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 4238/2014, ως ακολούθως:
Η μοναδική κενή θέση ιατρού ειδικότητας Μαιευτι−
κής – Γυναικολογίας μετατρέπεται σε μια (1) θέση ιατρού
ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, η οποία συνιστάται με
την παρούσα και η ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναι−
κολογίας καταργείται.
Κατά τα λοιπά, η ως άνω απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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