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1η Τροποποίηση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
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Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας μετακινουμένων προσώπων του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ6.38/οικ. 138414/1607
(1)
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής
επωνυμίας στην εταιρεία «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και
άλλες διατάξεις»,

Αρ. Φύλλου 4483

β) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α’)
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (Α’ 172),
δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση,οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων» (Α’ 3), όπως ισχύει,
ε) του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 197), όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα,
στ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 176), όπως ισχύει μέχρι σήμερα,
ζ) του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’ 185), όπως ισχύει,
η) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.». (Α’ 208),
ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210) και του
π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 116),
ια) της υπ’ αριθμ Υ197 απόφασης του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση
(Β’ 3722),
ιβ) της υπ’ αριθμ. οικ. 35209/2015 απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την
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οποία διορίστηκε ο Ευστράτιος Ζαφείρης του Χαράλαμπου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ’ 592/2015),
ιγ) της υπ’ αριθμ οικ. 15597/22.4.2015 απόφαση
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους
Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(Β’ 689),
ιδ) τις διατάξεις του π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 173), όπως ισχύει.
2. Τη με α.π. Φ 6.38/76780/866/19-07-2016 Υφιστάμενη Άδεια Λειτουργίας αορίστου χρονικής διάρκειας στο
εργοστάσιο παραγωγής ορρών και συσκευών έγχυσης
της εταιρείας «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΟΡΡΩΝ».
3. Το με α.π. 95861/1120/19-09-2016 θεωρημένο ερωτηματολόγιο με το οποίο η εταιρεία αιτήθηκε την αλλαγή
επωνυμίας της μονάδας που βρίσκεται στο 9° χλμ της
Ε.Ο. Τρικάλων - Λαρίσσης, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, από
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.» σε
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ.
4. Το με α.π. 95861/1120/Φ6.38/05-10-2016 έγγραφο
προσδιορισμού δικαιολογητικών της υπηρεσίας.
5. Το με α.π. 108834/1291/18-10-2016 διαβιβαστικό
της εταιρείας με τα δικαιολογητικά.
6. Την από 25/11/2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της με α.π. Φ 6.38/76780/866/
19.07.2016 άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας, από «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER
(ΒΙΟΣΕΡ) Α.Ε.» σε «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.» και αριθμό
Γ.Ε.Μ.Η. 10050653000.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με α.π. Φ 6.38/76780/866/
19-07-2016 άδεια λειτουργίας.
3. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της εγκατάστασης από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με οποιαδήποτε άλλη άδεια, για την οποία προκύπτει υποχρέωση
από άλλες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
Ο Υπουργός Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Τεύχος Β’ 4483/30.12.2016

Αριθμ. 136603/ΕΥΣΣΑ 2687
(2)
1η Τροποποίηση Συγκρότησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ Α’/98).
2. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α’/297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/265)
και ιδίως των άρθρων 24 και 58 (παρ. 6) αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και
110 αυτού.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του
Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου.
7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
και επενδυτικών ταμείων.
8. Την με αριθμό C(2014) 10190 / 18.12.2014 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια», καθώς και
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την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2016)
3611/7.6.2016 περί της Αναθεώρησης του Ε.Π.
9. Το υπ’ αρ. π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α’/4.11.2016)
περί μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
10. Το υπ’ αρ. π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5.11.2016)
περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.
11. Την υπ’ αρ. Υ197/2016 (ΦΕΚ 3722/τ.Β’/ 17.11.2016)
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α. Χαρίτση.
12. Τη Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια»
2014-2020 με αρ. πρωτ. 29062/ΕΥΣΣΑ 718 (ΦΕΚ 755/
τ.Β’/29.4.2015).
13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 20142020» η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»,
αποτελούμενη από τους κάτωθι:
Ι. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» ορίζεται
ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
ο οποίος εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
ΙΙ. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»
με δικαίωμα ψήφου είναι:
α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης
1. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.), με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Μονάδας Δ’ Τεχνική Βοήθεια
της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.).
2. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ).
3. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).
4. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ).
5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).
6. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).
7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων.
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β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
και επιτελικών δομών υπουργείων και της ΜΟΔ.
8. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Τομέας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή).
9. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία».
10. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
11. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση».
12. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
13. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
14. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.
15. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
γ) Εκπρόσωποι ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
16. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ).
17. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
δ) Εκπρόσωποι οικονομικών, κοινωνικών εταίρων και
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
18. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
19. Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ).
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Επενδύσεων.
3. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ
«Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» τον εκπρόσωπό του και
τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα
χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην επιχειρησιακή
πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται
κάθε φορά που υπάρχει αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε
περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωματικού μέλους σε κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
για συμμετοχή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.
V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνανται να
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συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των Υπουργείων,
των Περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων.
Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να
παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»,
σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.
II. Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
1. τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων,
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/στοιχείο σχετικό με την
εφαρμογή και την πρόοδο του Προγράμματος.
2. όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
3. την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των
αξιολογήσεων.
4. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας.
5. την υλοποίηση μεγάλων έργων.
6. την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης.
7. τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.
8. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
9. την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται
με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον αυτές δεν είχαν
εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του.
10. την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας για τις δαπάνες / αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες
εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές
των δαπανών αυτών.
11. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που
αφορούν στο οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
III. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
1. την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
και κάθε αναθεώρησή της.
2. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων.
3. τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης.
4. το σχέδιο αξιολόγησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή του.
5. τη στρατηγική επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή της.
6. κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για
τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πριν
την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» για την
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άσκηση των καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του ΕΠ. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα
τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την
υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένου του θεσμικού
πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της
Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίασή
της.
ΙΙ. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του
ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.ΠΡΟΝ/60365/Δ9/16168
(3)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
μετακινουμένων προσώπων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου
Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του μέρους Β’
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»
(ΦΕΚ 94 Α’).
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
(ΦΕΚ 98 Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228
Α’) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16
Α’) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση
Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210 Α’).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’).
7. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’).
8. Το με αρ. πρωτ. 2255/29-09-2016 έγγραφο του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
9. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00 € περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
έτους 2016 (ΚΑΕ 0711, 0721, 0771, 0772).
10. Την με αρ. πρωτ. οικ.54095/1948/22-11-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’).
11. Την ανάγκη μετακίνησης της Διοίκησης και του
προσωπικού του Κ.Κ.Π.Π. Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη
Λαμία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία
των Παραρτημάτων του Κέντρου σε Δομοκό και Χαλκίδα
όπως διενέργεια ελέγχων, συναντήσεις στο Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συναντήσεις με άλλους φορείς, παρακολούθηση
σεμιναρίων, διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, διενέργεια
διαγωνισμών, συνοδεία περιθαλπομένων σε νοσοκομεία
και εκδηλώσεις καθώς και συνοδεία φιλοξενούμενων
παιδιών σε κατασκηνώσεις και απογευματινές δραστηριότητες, γιατρούς και εκδηλώσεις, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των μετακινουμένων προσώπων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για εκτέλεση ή παροχή
υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και
μετεκπαίδευση, ως εξής:
α) σε εξήντα (60) ημέρες κατ’ έτος για τον Πρόεδρο,
τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, β) σε εξήντα (60)
ημέρες κατ’ έτος για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Παιδαγωγών, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Φυσικοθεραπείας, ΤΕ Νοσηλευτικής,
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΔΕ
Διοικητικού - Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού - Επιμελητών,
ΥΕ Φυλάκων, ΥΕ Τραυματιοφορέων και ΥΕ Βοηθητικού
Υγειονομικού Προσωπικού.
Οι μέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2016, μέχρι τη δημοσίευση της
παρούσας, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας
που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αναπληρωτής Υπουργός
Αλληλεγγύης
Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ10034/47813/1212
(4)
Κρατική επιχορήγηση Λογαριασμού Αγροτικής
Εστίας έτους 2016.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 214 Α) όπως ισχύουν σήμερα.
2. Το Π.Δ/γμα 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 85/21-6-2012
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α).
4. Την αριθ. Φ 34/6565/1114/5-6-2003 κοινή Απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κανονισμός Οικονομικής
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)» (ΦΕΚ 904 Β).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/Ε.Ε.- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α 143).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α)
8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/
9-10-2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β),
όπως ισχύει σήμερα.
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10. Την αριθ Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό
Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168/9-10-2015)
11. Την υπ’ αριθμ. 1514/3/6-10-2016 Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.
12. Το αριθ. Πρωτ. 51101/1805/8-11-2016 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης
ΝΠΔΔ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εισηγητική έκθεση
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α)
σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της προτεινόμενης
Κοινής Υπουργικής Απόφασης».
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 10.929,343,92 (Δέκα εκατομμυρίων
εννιακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα
τριών και ενενήντα δύο λεπτών) ευρώ σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2016 που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 2362 «Επιχορήγηση στον Λογαριασμό
Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)» του Ε.Φ.33-210 του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το ύψος της Κρατικής Επιχορήγησης
που θα καταβληθεί στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 του ν. 3050/2002, για το έτος 2016 στο ποσό των
10.929,343,92 (Δέκα εκατομμύρια εννιακόσια είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα
δύο λεπτά).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Τεύχος Β’ 4483/30.12.2016

ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και
άλλες διατάξεις»,
3. 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»,
4. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Α’ 180) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 (Α’ 20)
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του
άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
7. Τη με αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/09.10.2015 (Β’ 2169)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως ισχύει, αποφασίζουμε
Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολου
μένων, που υπολογίζονται με βάση το άρθρο 39 του
ν. 4387/2016 (Α’ 85), οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων που καταβάλλονται με βάση το άρθρο 40 του
ν. 4387/2016 (Α’ 85) καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές
των εμμίσθων του ΕΤΑΑ που υπολογίζονται βάσει του
άρθρου 38, καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του επόμενου μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υφυπουργός

Αριθμ. Φ.80000/οικ.60298/1472
(5)
Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων
επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την
έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4387/2016
(Α’ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 6018
(6)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας για το Α’
Τρίμηνο του 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Α. Του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/85/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/98 (ΦΕΚ 98/22-4-2005/Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» και τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000)
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
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Β. Του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.15/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς
και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314)
και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και συγκεκριμένα
του άρθρου 20.
Γ. Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-05/Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις».
Δ. Του ν. 3580/2007, «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 134/18-06-2007).
Ε. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ΣΤ. Του π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/28-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
Ζ. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1Β/Γ.Π.οικ. 61123/11-08-2015
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 572/τ.ΥΟΔΔ/11-08-2015),
περί Διορισμού μελών στην Επιτροπής Προμηθειών
Υγείας.
1 Η. Του άρθρου 14 του ν. 4052/1-3-2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α’/
1-3-2012) νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας»
και άλλες διατάξεις.
Θ. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Ι. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη, ύψους έως και τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000,00 €), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΚΑΕ 0511).
ΙΑ. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ 1659/τ.Β’/
26-07-2011), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έως και δώδεκα (12) μονίμων υπαλλήλων που απασχολούνται στην
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για το Α’ τρίμηνο του 2017.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα εργασθούν υπερωριακά
μέχρι και επτακόσιες είκοσι (720) ώρες συνολικά. Η υπερωριακή απογευματινή εργασία δεν θα υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά το πέρας
του κανονικού ωραρίου εργασίας.
Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται
αναγκαία:
1. για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, λόγω
των αυξημένων λειτουργικών αναγκών της.
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2. για την οργάνωση και υποστήριξη των λειτουργιών
και υπηρεσιών που προβλέπονται από το ν. 3580/2007,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις των
ν. 3846/2010 και ν. 3867/2010.
3. για την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών που
πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα εντός του Α’ Τριμήνου του 2017 και δεν καθίσταται δυνατό εντός του
ωραρίου εργασίας τους.
Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι του Τμήματος Προγραμματισμού και Αξιολόγησης θα εργασθούν υπερωριακά
διότι είναι μόνο δύο στον αριθμό και θα χρειαστούν
να γίνουν επείγουσες εργασίες οι οποίες αφορούν: την
κατάρτιση του Π.Π.Υ.Φ.Υ. του 2016 όλων των φορέων
υγείας του άρθρου 9 του ν. 3580/2007, την υλοποίηση
τροποποιήσεων, μέσω σύνταξης σχετικών εισηγήσεων
και ενδελεχούς ελέγχου των ηλεκτρονικών τους αιτημάτων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, που ζητούν οι φορείς υγείας στα
τρέχοντα Π.Π.Υ.Φ.Υ. για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες
τους σε προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, την απάντηση σχετικών έγγραφων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων
σε σχέση με την πορεία των Π.Π.Υ.Φ.Υ. και με τις ανάγκες των φορέων υγείας σε προμήθειες και υπηρεσίες
καθώς και τον γενικότερο συντονισμό των προμηθειών
των φορέων υγείας μέσω ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής
επικοινωνίας με τα Τμήματα Προμηθειών και των Οικονομικών Υπηρεσιών τους.
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Τεχνολογίας και Εφοδιασμού θα εργαστούν υπερωριακά, καθώς θα πρέπει να
ασχοληθούν με την μελέτη της πρότυπης διακήρυξης
της ΕΑΑΔΗΣΥ για προμήθειες αγαθών ή και υπηρεσιών,
να απαντήσουν σε έγγραφα από φορείς εποπτείας της
Ε.Π.Υ., να παρέχουν διευκρινήσεις σε διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε φορείς υγείας καθώς και να
ασχοληθούν με την συγγραφή εισηγήσεων για ρύθμιση
διάφορων θεμάτων του Τμήματος.
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Προδιαγραφών Τιμών και
Ποιότητας θα εργαστούν υπερωριακά καθώς υπάρχουν
αυξημένες ανάγκες που σχετίζονται με την ενασχόληση
με το Παρατηρητήριο Τιμών, την επαναφορά των τιμών
και τον έλεγχο αυτών από την 01/01/2015, μετά και από
την έκδοση του ν. 4368/2015, άρθρο 98 και τις ανάγκες
που προέκυψαν, καθώς και την εφαρμογή όσων επιτάσσει η νέα Νομοθεσία. Επιπρόσθετα, απαιτείται η οργάνωση επιτροπών Τεχνικών Προδιαγραφών (καθορισμένες
συναντήσεις, σύνταξη πρακτικών και αποστολή αυτών,
επικοινωνία με τα μέλη όλων των επιτροπών, ηλεκτρονική επεξεργασία των αρχικών αλλά και των τελικών κειμένων Τεχνικών Προδιαγραφών, συλλογή υπογραφών,
εισηγήσεις στην ολομέλεια της Ε.Π.Υ., επεξηγήσεις σε ότι
αφορά την αιτιολόγησή τους κ.α.), ανάρτηση των Τεχνικών Προδιαγραφών των εταιρειών στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας, ανάρτηση για Δημόσια Διαβούλευση των
σχεδίων Τεχνικών Προδιαγραφών, έλεγχος και διαλογή
σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης, συγκέντρωση και παράδοση σχολίων στις αντίστοιχες επιτροπές, συντονισμός
ενσωμάτωσης της νέας κωδικοποίησης των εργαστηριακών εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, τρέχουσες καθημερινές εργασίες
του τμήματος (απαντήσεις μεγάλου όγκου εγγράφων
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της υπηρεσίας) καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία με
νοσοκομεία για διευκρινίσεις, επίλυση αποριών κ.α.
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
θα εργαστούν υπερωριακά καθώς εκτός από την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τον έλεγχο της πορείας του
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, την ορθή τήρηση του
Μητρώου Δεσμεύσεων, την υποστήριξη της μισθοδοσίας των Μελών και υπαλλήλων της Ε.Π.Υ., την τήρηση
και καταγραφή των οικονομικών στοιχείων σε μηνιαία
βάση, την συγκέντρωση και έλεγχο των τιμολογίων των
προμηθευτών, την υποστήριξη των προμηθειών υλικών
και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, υπάρχουν
αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την υποχρέωση άμεσης εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών για
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2016 και
δεν ήταν δυνατή η εξόφλησή τους, λόγω του κλεισίματος
του οικονομικού έτους. Επιπρόσθετα, λόγω της έναρξης
του νέου οικονομικού έτους θα πρέπει να προχωρήσουν
στην πραγματοποίηση των αναλήψεων και δεσμεύσεων νέων ποσών του προϋπολογισμού για το 2017, που
αφορούν πάγιες ανάγκες, οι οποίες είναι απαραίτητες
για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Επιπλέον,
οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι απασχολούνται και ως μέλη
Επιτροπών που έχουν συσταθεί από την Ε.Π.Υ.
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Παρακολούθησης και
Ελέγχου θα εργαστούν υπερωριακά καθώς υπάρχουν
αυξημένες ανάγκες που περιλαμβάνουν: την συλλογή
απολογιστικών στοιχείων των φορέων υγείας για προμήθειες αξίας χαμηλότερης των 45.000 ευρώ, την παρακολούθηση της πορείας των Π.Π.Υ.Φ.Υ. ετών 2011, 2012,
2013 και 2014 των νομικών προσώπων του άρθρου 9
παρ. 1 του ν. 3580/2007, τον έλεγχο της ορθής ή μη εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ε.Π.Υ., την
παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης για τον
Μοριακό Έλεγχο και τη διερεύνηση διαφόρων καταγγελιών αναφορικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες που
ακολουθούνται από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 9
παρ. 1 του ν. 3580/2007.
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Γραμματείας της Επιτροπής θα εργαστούν υπερωριακά καθότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από: την αρχειοθέτηση
για το τρέχον έτος, την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματοποίησης των υπερωριών των υπαλλήλων
της Υπηρεσίας, την τακτοποίηση αρχείου πρωτοκόλλου
για τα προηγούμενα έτη, την μεταφορά αρχείου σε χώρο
αποθήκευσης καθώς και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων του Τμήματος από το προηγούμενο έτος.
Για το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και σ’ ότι αφορά
την πληροφορική, θα απαιτηθούν περισσότερες ώρες
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εργασίας καθώς το συγκεκριμένο Τμήμα στελεχώνεται
από μόνο έναν υπάλληλο, ο οποίος λόγω αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών υποστηρίζει, όταν αυτό είναι
αναγκαίο, την Γραμματεία της Επιτροπής δια της τήρησης του πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων καθώς και της έκδοσης και επικύρωσης
των αντιγράφων τους. Επίσης, απασχολείται με την παροχή συνεχούς τεχνικής υποστήριξης και συμβουλών προς
τους χρήστες Η/Υ της Υπηρεσίας, με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας μεταφοράς του Παρατηρητηρίου Τιμών,
την δημιουργία νέων υποδομών και μεθόδων τήρησης
αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων των εξυπηρετητών και των αρχείων των υπαλλήλων, την ενημέρωση
του ιστότοπου της Υπηρεσίας, την κάλυψη των εγκαταστάσεων και επισκευών του εξοπλισμού, προκειμένου
να υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης, οργάνωσης και
συντονισμού εργασίας ειδικών εκτός του φορέα, την
πραγματοποίηση απαραίτητων τροποποιήσεων στο
πρόγραμμα πρωτοκόλλου (κατ’ επιταγήν του αρμόδιου
τμήματος), την παρακολούθηση και επέμβαση σε προβλήματα και τυχόν τροποποιήσεις στοιχείων στο πρόγραμμα ωρομέτρησης καθώς και με λοιπές εργασίες
που απορρέουν από τη λειτουργία Τομέα Δικτύου και
τη γενικότερη χρήση του εξοπλισμού πληροφορικής και
αυτοματισμού γραφείου.
Συνοπτικά, η ακολουθούμενη διαδικασία για την
έγκριση και τον έλεγχο των υπερωριών έχει ως εξής:
α) σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, πραγματοποιείται η σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην αρχή κάθε μήνα,
με απόφαση Προέδρου, β) η καθημερινή καταγραφή
και τήρηση των ωρών υπερωριακής εργασίας των
υπαλλήλων υποστηρίζεται μηχανογραφικά από ειδική
εφαρμογή ωρομέτρησης, η οποία παρακολουθείται και
ελέγχεται από την Γραμματεία της Επιτροπής, με στόχο
τον έλεγχο της πραγματοποίησης των υπερωριών και
γ) κάθε μήνα εκτυπώνεται κατάσταση υπερωριών του
προηγούμενου μήνα, όπως έχουν καταγραφεί από το
ηλεκτρονικό σύστημα ωρομέτρησης παρουσιών και
βάσει αυτής της κατάστασης συντάσσεται η βεβαίωση
των υπερωριών και η έγκριση καταβολής τους από την
Πρόεδρο της Ε.Π.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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