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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 64801 (1)
  Χορήγηση πιστοποιητικού της εξειδίκευσης της 

Κλινικής Μικροβιολογίας, χωρίς εξετάσεις.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προ-

μήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 134).

β. Της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4461/2017 «Μεταρ-
ρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων 
και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδο-
τικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’38).

γ. Του π.δ 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ Α’173 ), όπως ισχύει.

δ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Υ 25/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β’ 2144).

3. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 95 Β’).

4. Την αριθμ. 25 απόφαση της 259ης /16-12-2016 Ολο-
μέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόκτηση του τίτ-
λου εξειδίκευσης με μεταβατική διάταξη χωρίς εξετάσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόκτηση του τίτ-
λου εξειδίκευσης με μεταβατική διάταξη χωρίς εξετάσεις, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 99 
του 4461/28-3-2017 ( ΦΕΚ 38 Α’) είναι εξάμηνη και αρχίζει 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης για τη χορήγηση 
της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς 
εξετάσεις.

Η χορήγηση της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιο-
λογίας με μεταβατική διάταξη χωρίς εξετάσεις, γίνεται 
μετά από εξέταση των υποβληθέντων φακέλων και δι-
καιολογητικών των υποψηφίων Ιατρών Βιοπαθολόγων 
από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργεί-
ου Υγείας μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), που αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως 
ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ή αναπληρωτή καθηγη-
τή Μικροβιολογίας με εξειδίκευση στην Κλινική Μικρο-
βιολογία, ο οποίος εργάζεται σε Μικροβιολογικό ή Βιο-
παθολογικό τμήμα νοσοκομείου που χορηγεί την πλήρη 
ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, ως πρόεδρο.

2. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ή αναπληρωτή καθη-
γητή Παθολογίας ή Παιδιατρικής με εξειδίκευση στη 
Λοιμωξιολογία, ο οποίος εργάζεται σε νοσοκομείο που 
χορηγεί την εξειδίκευση της Λοιμωξιολογίας.

3. Δύο (2) Διευθυντές Βιοπαθολόγους ΕΣΥ με εξειδί-
κευση στην Κλινική Μικροβιολογία, οι οποίοι εργάζονται 
σε Μικροβιολογικό ή Βιοπαθολογικό τμήμα νοσοκομεί-
ου που χορηγεί την πλήρη ειδικότητα της Ιατρικής Βιο-
παθολογίας.

4. Εκπρόσωπο της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας 
και Εργαστηριακής Διαγνωστικής.

5. Εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.
6. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. Κ/112/24604 (2)

Κατανομή εκατόν τριάντα τριών (133) Δόκιμων 

Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και Δόκιμων Πυ-

ροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στις αντίστοι-

χες Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο 

Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2017.

  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 
δημοσιονομικήε 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 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ.125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

4. Το αριθμ. πρωτ. 47725 οικ.Φ.300.1/21-7-2017 έγ-
γραφο του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος 
(Υπουργείο Εσωτερικών).

5. Την με αρ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/31/4149/4-4-2017 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εκατόν τριάντα τριών (133) Δόκιμων 
Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και Δόκιμων Πυροσβε-
στών Γενικών Καθηκόντων στις αντίστοιχες Σχολές της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο Υπουργείο Εσωτερικών 
έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./113/24111 (3)

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονο-

μίας και Ανάπτυξης έτους 2017.

  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 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ.125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
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βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ.’αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.7/160/12333/06-10-2014 
εγκριτική απόφαση της ΠΥΣ 33/2006.

5. Το υπ’αριθμ.79563/17-07-2017 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.1 
του άρθρου 1 του ν.3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριών (3) υπαλλήλων Κλάδου ΠΕ Πλη-
ροφορικής στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή και ενός (1) υπαλλήλου Κλάδου 
ΠΕ Πληροφορικής στο Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
(Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης), σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διο-
ριστέων του ΦΕΚ Γ΄/647/05-07-2017, για το έτος 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./117/22976 (4)

Κατανομή προσωπικού έτους 2017 στο Υπουρ-

γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 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 (Φ.Ε.Κ. Α’ 208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 
κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’210/ 05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/01 -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. Το υπ’ αρ.πρωτ. 115654/07-07-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 

διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου (Σακελλαρόπουλος 
Γεώργιος του Νικολάου) σε θέση ειδικότητας ΔΕ Προ-
σωπικού Η/Υ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, βάσει του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 854/31-3-2006 απόφαση του Δ’ 
Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία κρίθηκε ότι συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις του εν λόγω π.δ., στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./114/21841 (5)

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 

έτους 2017.

  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 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση 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 Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το 
π.δ.125/2016 (ΦΕΚ 210/Α75-11-2016) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του ν.4210/2013 
(ΦΕΚ 254/Α΄/21-11-2013).

4. Την υπ’ αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το υπ’αριθμ. Α2β/Γ.Π.51002/3-7-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας.
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6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) ατόμων, 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, και επτακοσίων (700) 
ατόμων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από προσωρι-
νούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, της Προκή-
ρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/
30-12-2016) σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./115/24602 (6)

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 

έτους 2017.

  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 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ.125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ’αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.56476/20-7-2017 έγγραφο 
του Υπουργείου Υγείας.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή δώδεκα (12) Ιατρών, σε προσωρινές και 
προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
νόμων: 2920/2001, 3599/2007, 3627/2007, 3730/2008, 
3868/2010, 4118/2013 και 4316/2016 (πρακτικό της υπ’ 
αριθμ. 18ης /29-5-2017 Συνεδρίασης του Πενταμελούς 
Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής), στο Υπουργείο Υγείας, 
ως εξής:

1. ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΛΑΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΜΠΟΥΝΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
7. ΒΡΟΥΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
8. ΜΑΜΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
9. ΚΑΝΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
10. ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
12. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./116/24764 (7)
Κατανομή προσωπικού στον φορέα Ηλεκτρονι-

κή Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. 

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), 

έτους 2017.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας- 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο-
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010),όπως αναριθμήθη-
κε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του 
ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ-
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 
212/Α’/17-12-2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το π.δ.123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 
κ.λπ.» και το π.δ.125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’210/05-11-2016) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».
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4. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1 -3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.7/160/12333/ 
06-10-2014 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 
33/06, όπως ισχύει, καθώς και το υπ’αρ.πρωτ.5626/
25-7-2017 έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή είκοσι τριών (23) ατόμων κλάδου ΠΕ 
και ειδικότητας Πληροφορικής καθώς και δύο (2) ατό-
μων κλάδου ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομι-
κού στο φορέα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), τα 
οποία περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διοριστέων του 
ΦΕΚ Γ΄/647/05-07-2017, για το έτος 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./118/19297 (8)
Κατανομή προσωπικού στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑ-

ΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έτους 2017.

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 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ.125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το αριθμ. πρωτ. 8878/16-6-2017 αίτημα της εταιρεί-
ας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή έξι (6) ατόμων, εκπαιδευτικής βαθμίδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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