
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακί-
νησης εκτός έδρας του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

2 Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακί-
νησης εκτός έδρας του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

3 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
υπ’ αριθμ. 170321/Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2869) 
Χρηματοδότηση και Υλοποίηση του έργου «Πλη-
ρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευ-
τικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 142254/Β1/
Φ28/813/30-08-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3053) κοινή υπουρ-
γική απόφαση.

4 Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. οικ. 
3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάρ-
γηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της 
υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/27-8-2010 
(ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 57418 (1)
Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακί-

νησης εκτός έδρας του Συντονιστή Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 

2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρω-
ση του σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(ΦΕΚ 94 Α΄),

β) του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α΄),

γ) του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄116),

δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),

ε) του άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47),

2. Την υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

3. Την υπ' αριθμ. 2/67538/ΔΕΠ/20.9.2016 απόφαση 
καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ Β΄ 3171).

4. Τα υπ' αριθμ. οικ.44145/20.07.2018, οικ.54057/ 
05.09.2018 και οικ.54445/06.09.2018 έγγραφα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά 
με την αύξηση ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης.

5. Τις ανάγκες μετακίνησης εκτός έδρας του Συντονι-
στή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θρά-
κης, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, που κα-
θιστούν μη επαρκείς τις εξήντα (60) ημέρες μετακίνησης 
εκτός έδρας για το έτος 2018. Ειδικότερα, λόγω των συ-
χνών υποχρεώσεων και των αναγκών που διαμορφώνο-
νται για συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες τόσο 
των οργανικών μονάδων της ΑΔΜΘ, όσο και με άλλους 
φορείς και ειδικότερα με εκπροσώπους των ΟΤΑ Α΄ και 
Β΄ βαθμού, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αύξησης των 
επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,πάνω από 
το όριο των εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας ετησίως 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015, δεδομένου 
ότι αυτό έχει εξαντληθεί.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη που εκτιμάται σε δύο 
χιλιάδες (2.000,00€) ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις στον προϋ-
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πολογισμό του oικ. έτους 2018 της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και αναλύεται ως εξής: 
Φορέας 997-23, Ειδικός Φορέας 071, ΚΑΕ 0716, το ποσό 
των δύο χιλιάδων (2.000,00€) ευρώ, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας πέραν των εξήντα (60) ημερών για το Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
κατά είκοσι (20) ημέρες, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών 
αναγκών το έτος 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός  
Εσωτερικών Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 57417 (2)
Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακί-

νησης εκτός έδρας του Συντονιστή Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 

2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρω-
ση του σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(Α΄ 94),

β) του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (Α΄231),

γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄116),

δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),

ε) του άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47),

2. Την υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

3. Την υπ' αριθμ. 13622/28.4.2017 απόφαση καθορι-
σμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Β΄ 1610).

4. Το υπ' αριθμ. 14421/137744/06.09.2018 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελ-
λάδας με το οποίο ζητήθηκε η αύξηση ημερών μετακί-
νησης εκτός έδρας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

5. Τις ανάγκες μετακίνησης εκτός έδρας του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στε-
ρεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων 
του, που καθιστούν μη επαρκείς τις εξήντα (60) ημέρες 
μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2018. Ειδικότερα, 
λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων που προκύπτουν 
στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Συντονιστή 
σε συνδυασμό με την εκτεταμένη γεωγραφική έκταση 
της ΑΔ η οποία καταλαμβάνει εννέα νομούς με ορεινή 
και νησιωτική διαμόρφωση καθώς και της εμφάνισης 
έκτακτων αναγκών, δημιουργούνται αυξημένες ανά-
γκες μετακίνησης και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 
αύξησης των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
πάνω από το όριο των εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας 
ετησίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015, 
δεδομένου ότι αυτό έχει εξαντληθεί.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (4.520) €, 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες για το σκο-
πό αυτό πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 
2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερε-
άς Ελλάδας και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0719:(1800€), ΚΑΕ 
0721:(800€), ΚΑΕ 0722:(1920€), σύμφωνα με το αριθμ. 
14421/137744/06.09.2018 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης 
Εσωτ. Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας πέραν των εξήντα (60) ημερών για το Συντονι-
στή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας κατά είκοσι (20) ημέρες, λόγω έκτακτων υπη-
ρεσιακών αναγκών το έτος 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός  
Εσωτερικών Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 174816/Β9/Φ28/858/Π745 (3)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης υπ' αριθμ. 170321/Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ Β΄ 
2869) Χρηματοδότηση και Υλοποίηση του έρ-
γου "Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 
Εκπαιδευτικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνι-
κό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων"» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 
142254/Β1/Φ28/813/30-08-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3053) 
κοινή υπουργική απόφαση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 
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Α΄ 124) με τον οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 
167) περί μετονομασίας σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα 
Παιδείας.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 
Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Σύσταση και μετονο-
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας

Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και 

μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»

8. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181), «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

9. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192), «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

10. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31), «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ29/
8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη». 

12. Το π.δ. 87/2018 «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 88 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 91589/03-09-2018 
(ΦΕΚ Β΄ 3814) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον

Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαν-
νακίδη», όπως ισχύει.

14. Την υπ' αριθμ. 142254/Β1/Φ28/813/30-08-2017 
(ΦΕΚ Β΄ 3053) κοινή υπουργική απόφαση με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 146604/Β3/12-09-2016 
(ΦΕΚ Β΄ 2993) κοινή υπουργική απόφαση με την οποία 
τροποποιήθηκε η αριθμ. 211409/Β3/23-12-2015 (ΦΕΚ 
Β΄ 2865) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ 179056/Β3/09-11-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2417) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 
170321/Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2869) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης Χρηματοδότηση και Υλοποίηση του 
έργου "Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαι-
δευτικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων"».

15. Την υπ' αριθμ. 87955/21-08-2018 απόφαση έγκρι-
σης τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων της ΣΑΕ 047 (ΑΔΑ: ΩΟΠΣ465ΧΙ8-Μ48).

16. Την αριθμ. 138429/Β9/Φ7/880/24-08-2018 Εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι το ύψος αυ-
τής έχει καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142),  αποφασίζουμε:

Η περίπτωση γ του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 170321/
Δ13/21-10-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 
2869), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. 142254/
Β1/Φ28/813/30-08-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3053) κοινή υπουργική 
απόφαση, αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:

«γ) Πηγή Χρηματοδότησης
Το έργο της Συλλογικής απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με 

κωδικό αριθμό 2014ΣΕ04700000 και τίτλο "ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 28 ΤΟΥ 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142)", χρηματοδοτείται από τον προϋ-
πολογισμό του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

Το ανωτέρω έργο υλοποιείται με βάση τον εκάστοτε 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του στο Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων ετών 2018 και 2019.

Η εκκαθάριση και πληρωμή των προκαλούμενων δα-
πανών θα πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και τον Ειδικό Λογαριασμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λει-
τουργίας τους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Ο Υφυπουργός Οικονομίας Ο Υπουργός Παιδείας,
και Ανάπτυξης Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. Δ3(α)77621 (4)
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ' αρ. οικ. 

3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κα-

τάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγρά-

φου 3 της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/

27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει.
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2. Το π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148).

3. Το π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τον ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄31) με θέμα «Διαρθρωτικές 
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει, ιδίως το άρθρο 40.

6. Το άρθρο 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6) με θέμα «Επανει-
σαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμένων φαρμακευ-
τικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός πλαισίου 
χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες», 
όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 11 της με αριθμ. οικ. 3457/14-01-2014 
(Β΄ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ρύθ-
μιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493/27-8-2010 (ΦΕΚ 
Β΄1326) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση 
καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευα-
σμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 
του ν. 3816/2010 (Α΄ 6)».

9. Την Α1α/89772/07-12-2016 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 685).

10. Την A1β/Γ.Π. οικ. 3899/19-01-2017 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή 
Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Β΄ 94, ΑΔΑ: 6ΠΓΤ465ΦΥΟ-ΣΨΕ), όπως ισχύει.

11. Το με αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ.79735/17-10-2018 έγγρα-
φο της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας από το οποίο προ-

κύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται 
ο Κρατικός Προϋπολογισμός, ούτε ο προϋπολογισμός 
του ΕΟΠΥΥ, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 3457/16-1-2014 
(ΦΕΚ Β΄ 64) υπουργικής απόφασης» ως ακολούθως:

Στο άρθρο 11 της υπ' αρ. οικ. 3457/16-01-2014 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 64), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος υπ' αριθμ. 3 
με αντίστοιχη αναρίθμηση των υφιστάμενων επόμενων 
παραγράφων, ως εξής:

«3. Προκειμένου να αποζημιώνεται από τους ΦΚΑ η 
χορήγηση των φαρμάκων του πρώτου και του δεύτερου 
μέρους του καταλόγου, η πρώτη συνταγή τους πρέπει 
να συνοδεύεται από βεβαίωση ιατρού του ΕΣΥ ή ιατρού 
ιδιωτικής γενικής κλινικής, στην οποία βεβαιώνεται ότι 
η χορήγηση φαρμάκου του πρώτου μέρους του κατα-
λόγου ή η πρώτη χορήγηση φαρμάκου του δεύτερου 
μέρους του καταλόγου θα γίνεται εντός του νοσοκομείου 
ή της ιδιωτικής κλινικής ή Κέντρου Υγείας το οποίο διαθέ-
τει κλίνες βραχείας νοσηλείας και πιστοποίηση από την 
αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση η 
βεβαίωση έχει ισχύ για όλο το διάστημα της θεραπείας 
και επιδεικνύεται από τον ασθενή με κάθε συνταγή».

2. Την κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παρα-
γράφου 3 της υπ' αριθμ. Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493/
27-08-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047782510180004*
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