
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου με 
ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από το 
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερε-
άς Ελλάδας.

2 Τροποποίηση της με αριθ. Φ90380/25916/3294/ 
2011 (Β’2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενι-
αίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», 
όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. Φ90380/ 
5383/738/2012 (Β’ 1233), ΕΜΠ5/2012 (Β’ 3054), 
55471/2013 (Β’ 1561), Γ3γ/35539/2016 (Β’ 1653) 
και ΕΑΛΕ/49231/2017 (Β’ 4443) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις και ισχύει.

3 Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους 
του ν. 2643/1998, όπως ισχύει.

4 Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιερα- 
ρχικά υφιστάμενα όργανα της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.42231/Δ1/14890 (1)
  Σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου με 

ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από το 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στε-

ρεάς Ελλάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΓΥΗΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο-

ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και 
άλλες διατάξεις» (Α' 206), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοι-
κτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφο-
ριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση 
του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομο-

θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγι-
κού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α' 237).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 «Ανα-
συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 228).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάρ-
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α' 16).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α' 161).

9. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./171/11800/18-06-2018 από-
φαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

10. Τις υπ' αρ. 23761/12-12-2017 και 23762/12-12-2017 
βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ.

11. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει το κρατικό προϋπολογι-
σμό, ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 € περίπου και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των ετών 2018 
και 2019 (ΚΑΕ 0413, 0419).

12. Την αριθμ. 120/29-03-2018 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης του ΚΚΠΠ Στερεάς Ελλάδας.

13. Την με αρ. 22541/1803/19-04-2018 εισήγηση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'), αποφασίζουμε:

Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία 
μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε επτά (7) άτομα 
διαφόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση αναγκών 
των Παραρτημάτων του, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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α) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρι-
κής ή Παθολογίας, ένα (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώ-
τιδας και ένα (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας, για την 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών,

β) ένα (1) άτομο ειδικότητας TE Εργοθεραπευτών στο 
Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας, για την απασχόληση των 
περιθαλπόμενων, την ανάπτυξη σε αυτούς ικανοτήτων 
για εργασία και δημιουργική δραστηριότητα, τη βελτί-
ωση των φυσικών τους λειτουργιών και την ανάπτυξη 
των ευρύτερων δεξιοτήτων τους,

γ) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, 
ένα (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας και ένα (1) στο 
Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας, για την παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών,

δ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παιδοψυχία-
τρων στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας, 
για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και

ε) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής 
Αγωγής στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας, 
για την υποστήριξη φιλοξενούμενων παιδιών τα οποία 
αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όπως δυσλεξία 
και ελλειμματική προσοχή.

Οι ανωτέρω ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από 
το ήδη υπάρχον προσωπικό και δεν αιτιολογείται η πρό-
σληψη μόνιμων υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, 
λόγω των περιορισμένων αναγκών. Όλες οι παραπάνω 
ειδικότητες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ημέρες 
και ώρες της εβδομάδας που καθορίζονται από το Κέ-
ντρο κατόπιν συμφωνίας με τους συμβαλλόμενους και 
επιπροσθέτως όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Διοικητικής
Αλληλεγγύης Ανασυγκρότησης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 51584 (2)
    Τροποποίηση της με αριθ. Φ90380/25916/ 

3294/2011 (Β'2456) κοινής υπουργικής από-

φασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 

(Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 

Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με 

τις με αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β' 1233), 

ΕΜΠ5/2012 (Β' 3054), 55471/2013 (Β' 1561), 

Γ3γ/35539/2016 (Β' 1653) και ΕΑΛΕ/49231/2017 

(Β' 4443) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α 31΄), 

«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 37, 
παρ. 3. και 49, παρ. 3 του ν. 4111/2013 (Α' 18).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4238/2014 (Α' 38), 
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98), «Κώδικας 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α' 116), «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 (Α' 148), «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 142/2017 (Α' 181), «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ80/31-10-2017 (Β' 3904) 
απόφασης του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφα-
σης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη».

8. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ29/2015 (Β' 2168) από-
φασης του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη».

9. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 
(Β' 2456) κοινής υπουργικής απόφασης, «Ενιαίος Κανονι-
σμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις 
με αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β' 1233), ΕΜΠ5/2012 
(Β' 3054), 55471/2013 (Β' 1561), Γ3γ/35539/2016 (Β' 1653) 
και ΕΑΛΕ/49231/2017 (Β' 4443) κοινές υπουργικές απο-
φάσεις και ισχύει.

10. Το με αριθ. ΔΒ3Α/Φ100/2/οικ. 1764/16-01-2018 
έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, με το οποίο διαβιβάστηκε η 1328η 
απόφαση της 421ης/27-10-2017 Συνεδρίασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, σε συνέχεια της 
ΔΒ3Α/Φ102/65/18-10-2017 εισήγησης της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, για την έκδοση της 
εν θέματι αναφερόμενης απόφασης.

11. Το με αρ. 326/16-05-2017 έγγραφο εκ του Γραφείου 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

12. Το με αρ. ΔΒ3Α/Φ100/23/οικ.27747/05-07-2018 
έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του 
ΕΟΠΥΥ.

13. Τη με αριθ. Β2β/Γ.Π.51927/06-07-2018 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλεί-
ται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τ.ε. και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του εισαγωγικού κειμένου του 
Παραρτήματος του άρθρου 15 της με αριθ. Φ90380/ 
25916/3294/2011 (Β' 2456) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως 
τροποποιήθηκε με τις με αριθ. Φ90380/5383/738/2012 
(Β' 1233), ΕΜΠ5/2012 (Β' 3054), 55471/2013 (Β' 1561), 
Γ3γ/35539/2016 (Β' 1653) και ΕΑΛΕ/49231/2017 (Β' 4443) 
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κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, το οποίο πλέον 
έχει ως εξής:

«Τα είδη πρόσθετης περίθαλψης και τα θεραπευτικά 
μέσα τα οποία παρέχονται στα πλαίσια της Πρωτοβάθ-
μιας Περίθαλψης, δύνανται να χορηγούνται στους δικαι-
ούχους εφόσον: α) έχουν καταχωρηθεί και εγκριθεί στο 
μητρώο ΕΚΑΠΤΥ - ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 108 του ν. 4461/2017, όπως αυτό ισχύει κάθε 
φορά, και β) έχουν κοστολογηθεί σύμφωνα με τις εκά-
στοτε ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω αποδιδόμενα 
όρια δαπανών για κάθε είδος αναφέρονται κατωτέρω:».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. Φ90380/25916/3294/ 
2011 (Β' 2456) κοινή υπουργική απόφαση, «Ενιαίος 
Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις με αριθ. Φ90380/5383/738/2012 
(Β' 1233), ΕΜΠ5/2012 (Β' 3054), 55471/2013 (Β' 1561), 
Γ3γ/35539/2016 (Β' 1653) και ΕΑΛΕ/49231/2017 (Β' 4443) 
κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./114/25309, 25307,  
25290, 25298,25292, 25294,25281,25286 (3)
    Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους 

του ν. 2643/1998, όπως ισχύει.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012(ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α' 208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών»,

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τα υπ'αριθμ. 140/22-05-2018, 142/22-05-2018, 
162/06-07-2018, 166/06-07-2018, 167/06-07-2018, 
168/06-07-2018, 169/06-07-2018, και 170/06-07-2018 έγ-
γραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα συνημμένα σε αυτά 
πρακτικά συνεδρίασης της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτρο-
πής του αρ. 10 του ν. 2643/1998 της 29ης Μαρτίου 2018 
και 24ης Μαΐου 2018.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή, για το έτος 2018, επιτυχόντων από προ-
στατευόμενους του ν. 2643/1998 που τοποθετήθηκαν με 
απόφαση της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 10 
του ν. 2643/1998, ως εξής:

1. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 
10 του ν. 2643/1998 της 29ης Μαρτίου 2018 (ΣΑΡΑΝΤΟΣ 
ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ) σε θέση ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας στο 
Δήμο Αθηναίων, της με αριθμ. 14863/19-06-2008 Προ-
κήρυξης του ΟΑΕΔ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.

2. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό συ-
νεδρίασης της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 10 
του ν. 2643/1998 της 29ης Μαρτίου 2018 (ΜΑΡΚΟΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ) σε θέση ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο 
Αθηναίων, της με αριθμ. 14863/19-06-2008 Προκήρυξης 
του ΟΑΕΔ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.

3. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
αρ. 10 του ν. 2643/1998 της 24ης Μαΐου 2018 (ΣΟΦΙΑ 
ΤΣΙΒΙΛΤΙΔΟΥ) στη θέση με Α/Α 93 ΔΕ Παρασκευαστών 
στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», 
της με αριθμ. 27140/24-12-2014 Προκήρυξης της Περι-
φερειακής Δ/νσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ.

4. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 
10 του ν. 2643/1998 της 24ης Μαΐου 2018 (ΕΥΛΑΜΠΙΑ 
ΝΤΩΝΑ) στη θέση με Α/Α 83 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής 
στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών « Ο Άγιος 
Σάββας», της με αριθμ. 27140/24-12-2014 Προκήρυξης 
της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ.

5. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
αρ. 10 του ν. 2643/1998 της 24ης Μαΐου 2018 (ΕΙΡΗΝΗ-
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ) στη θέση με Α/Α 75 ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτικής στο Γενικό Νοσοκομείο Θώρακος «Η Σω-
τηρία», της με αριθμ. 27140/24-12-2014 Προκήρυξης της 
Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ.

6. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό συ-
νεδρίασης της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 10 
του ν. 2643/1998 της 24ης Μαΐου 2018 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΧΑΣΙΩΤΗ) στη θέση με Α/Α 76 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο - Αμα-
λία Φλέμιγκ» (Νοσηλευτική Μονάδα Γενικό Νοσοκομείο 
Αττικής Σισμανόγλειο) της με αριθμ. 27140/24-12-2014 
Προκήρυξης της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής και Νή-
σων του ΟΑΕΔ.

7. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
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αρ. 10 του ν. 2643/1998 της 24ης Μαΐου 2018 (ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗΣ) στη θέση με Α/Α 30 TE Νοσηλευτικής 
στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», 
της με αριθμ. 27140/24-12-2014 Προκήρυξης της Περι-
φερειακής Δ/νσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ.

8. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό συ-
νεδρίασης της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 10 
του ν. 2643/1998 της 24ης Μαΐου 2018 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) στη θέση με Α/Α 313 ΠΕ Γεωτεχνικών 
στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, της με αριθμ. 
27140/24-12-2014 Προκήρυξης της Περιφερειακής 
Δ/νσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. 20452 (4)
    Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιε-

ραρχικά υφιστάμενα όργανα της Δ.Ο.Υ. Κομοτη-

νής.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα 
της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου β' της 
παρ. 6 του άρθρου 14 του νόμου, του άρθρου 7 και του 
άρθρου 41 αυτού.

2. β) του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικα-
σίες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.

3. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (ΦΕΚ 
Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και ειδικότερα τις 
περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του 
πίνακα αυτής.

4. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 
Β' 968 και Β' 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Υπη-
ρεσίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογου-
μένων.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

Την εκχώρηση περαιτέρω της εξουσιοδότησης της 
υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.: 

i. Στην Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κομο-
τηνής, για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 78, 
79 (“με εντολή Διοικητή”) και 71, 85 και 86 (“με εντολή 
Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.”) του πίνακα του άρθρου 1 της με 
αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ. 

ii. Στην Προϊσταμένη του τμήματος Δικαστικού και Νο-
μικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, για όσα ανα-
φέρονται στην περίπτωση 48 του πίνακα του άρθρου 1 
της με αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ. 

iii. Στην Προϊσταμένη του τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. 
Κομοτηνής, για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 
και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 
1115805 Ε- 2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 2 Αυγούστου 2018

Ο Προϊστάμενος

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034551708180004*
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