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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.151/110270/Β6
Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(1)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 «Ερα−
σιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α΄ 210) και
εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρ−
θρου 17 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄ 29), την παρ. Γ περ. 1
του άρθρου 45 του Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Α΄ 120), το άρθρο
53 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35) και τις παρ. 1 έως 6 του
άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).

2) Τις διατάξεις της παρ. 12 περ. α΄ του άρθρου 18
του Ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορ−
μή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.», όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ περ. 2 του άρθρου 45
του Ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 περ.
5 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α΄ 8).
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του
Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νε−
ολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού και άλλες διατάξεις.», όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).
4) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του
Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις.».
5) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2525/1997
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 188).
6) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως αντι−
καταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74).
7) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του
Ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τρι−
τοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90).
8) Τις διατάξεις του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου
Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις.».
9) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3848/2010 «Ανα−
βάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κα−
νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση
και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 71).
10) Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 10 του
άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α΄ 195).
11) Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του
Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄193), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118).
12) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/31559/Β6/19−03−2009
κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση επιτροπής επιλο−
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γής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ−
ση.» (ΦΕΚ Β΄ 544/24−03−2009), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. Φ.151/41772/Β6/11−04−2012
όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1291/11−04−2012).
13) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/102875/Β6/25−07−2013
υπουργική απόφαση «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστι−
κές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄
1891/01−08−2013).
14) Τις διατάξεις της με αριθ. Φ253/28934/Β6/21−03−2006
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυ−
τηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 391/30−03−2006).
15) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α στα Ανώ−
τατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/
σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/
σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και
Σχολές Αστυφυλάκων.» (ΦΕΚ Β΄ 373/03−03−2009).
16) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ253/27456/Β6/11−03−2009
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτη−
ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 493/18−03−2009).
17) Τις διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμ. 94654/
ΣΤ5/19−06−2014 υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο
Κουκοδήμο.» (ΦΕΚ Β΄ 1618/19−06−2014).
18) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά,
τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους
1. Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των δι−
ατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 17, 18 και 21 του
άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 και επιθυμούν την εισα−
γωγή τους σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. υποβάλλουν
ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου
Παιδείας και θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλο−
γής Αθλητών, από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου κάθε
έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής
αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ειδικά οι αθλητές με διάκριση του πρώτου εδαφίου της
παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 στην αίτησή τους
δηλώνουν και το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση
τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν
να εισαχθούν, ενώ οι αθλητές με διάκριση του τρίτου
εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999
που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. δηλώνουν σε
αυτήν το Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν.
β) Φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακρι−
βούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του
αθλητή με μία εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του
άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 στον ειδικό πίνακα της παρ.
3 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, το άθλημα ή αγώνισμα

αθλήματος στο οποίο διακρίθηκε, αν αυτό περιλαμβάνε−
ται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων,
η κατηγορία και η χρονολογία της διάκρισης, καθώς
και η σειρά προτεραιότητας της διάκρισης. Ειδικά οι
αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς
− Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες
υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν, δύο τέτοια δικαιολο−
γητικά, ένα για κάθε διάκριση.
γ) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθη−
κε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014,
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
δ) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθη−
κε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014,
τίτλου απόλυσης από Λύκειο.
ε) Φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης της
παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 ή της πρωτότυπης
βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του Ν. 3748/2009
ή πρωτότυπης βεβαίωσης βαθμολογίας των πανελλα−
δικά εξεταζομένων μαθημάτων των Επαγγελματικών
Λυκείων (Ομάδα Α΄).
Δεν υποβάλλεται από τους αθλητές με διάκριση
του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του
Ν. 2725/1999 και από τους αθλητές με διάκριση του τρί−
του εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999
που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α.
στ) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώ−
νισμα αθλήματος, επικυρωμένης από τη Γενική Γραμ−
ματεία Αθλητισμού, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο
αθλητής είναι ενεργός κατά τις διατάξεις του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999.
Δεν υποβάλλεται, κατ’ εξαίρεση, από τους αθλητές
που επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαί−
δευση το ακαδ. έτος 2014−2015.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αθλητής θα δηλώνει
μία εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34
του Ν. 2725/1999 βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα
αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατη−
γορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το
έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση
εισαγωγής ως αθλητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ειδικά οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μα−
θητικούς − Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους
Αγώνες θα δηλώνουν, εφόσον επιθυμούν, αντί της μίας
εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του
Ν. 2725/1999, και τις δύο διακρίσεις.
Άρθρο 2
Διαδικασία επιλογής αθλητών
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Αθλητών προβαίνει
στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και
συντάσσει καταστάσεις με τους αθλητές που πληρούν
τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκ−
παίδευση, όπως αυτές αναφέρονται στις παρ. 1, 2, 3, 8,
10, 11, 14, 17, 18 και 21 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999.
2. Η επιλογή των αθλητών που πληρούν τις προϋπο−
θέσεις και διεκδικούν εισαγωγή σε ποσοστό θέσεων,
καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, μετά από
προσαύξηση του συνόλου των μορίων που έχουν συγκε−
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ντρώσει έπειτα από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις και βάσει των κριτηρίων των παρ. 8 και 11
του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 γίνεται με ηλεκτρονικό
τρόπο. Οι εν λόγω αθλητές κρίνονται για εισαγωγή στα
τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων
των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. − πλην των Τ.Ε.Φ.Α.Α. στις
περιπτώσεις που δεν προβλέπεται εισαγωγή τους σε
αυτά − που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο
το οποίο έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή
με τη γενική σειρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά
το ίδιο έτος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους.
Δεν κρίνονται για εισαγωγή σε τμήμα, ή εισαγωγική κα−
τεύθυνση τμήματος, εκ των ανωτέρω, στο οποίο έχουν
εισαχθεί με τη γενική σειρά κατά το ίδιο έτος, καθώς και
στα τμήματα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων
που έπονται, σε σειρά προτίμησης, στο μηχανογραφικό
τους δελτίο.
3. Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών καταρτίζει πίνακες
εισαγομένων αθλητών στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και στα άλλα τμή−
ματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανε−
πιστημίων και Τ.Ε.Ι. βάσει i) της επιλογής της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, ii) των δηλωθέντων, στην αίτηση της
παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης,
τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων
των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. από τους αθλητές με διά−
κριση του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34
του Ν. 2725/1999 που πληρούν τις προϋποθέσεις για
εισαγωγή σε αυτά και iii) των δηλωθέντων, στην αίτηση
της παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 1 της παρούσας απόφα−
σης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. από τους αθλητές με διάκριση του τρίτου
εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 που
επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. και πληρούν τις
προϋποθέσεις για εισαγωγή σε αυτά.
4. Οι πίνακες των εισαγομένων αθλητών που καταρ−
τίζονται από την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών κυρώ−
νονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
και αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των
εισαγομένων αθλητών διαβιβάζονται στις σχολές ή τμή−
ματα εισαγωγής τους.
Άρθρο 3
Εγγραφή εισαγομένων αθλητών
1. Οι αθλητές που εισάγονται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της απόφασης αυτής στις σχολές, τα τμήματα και
τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστη−
μίων και Τ.Ε.Ι. υποβάλλουν στο τμήμα εισαγωγής τους,
μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εγγραφής.
β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθη−
κε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014,
τίτλου απόλυσης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν
είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθ−
μιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.
δ) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτό−
τητας.
2. Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευση τους
για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο αστυ−
νομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το
οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.
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Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 κεφ. Α΄ της με αριθ.
Φ.252.25/Β6/200/04−04−2000 κοινής υπουργικής απόφα−
σης (ΦΕΚ Β΄ 473/06−04−2000) διατηρούνται σε ισχύ για
εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευ−
θύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. αθλητών
που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 περ. α΄ του
άρθρου 18 του Ν. 3708/2008, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. Γ περ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 3773/2009 και
συμπληρώθηκε με την παρ. 3 περ. 5 του άρθρου 11 του
Ν. 4229/2014 και για το χρονικό διάστημα που εμπίπτουν
σε αυτές. Ειδικά ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο
υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών,
οι αναφερόμενοι αθλητές τα υποβάλλουν ταχυδρομικώς,
με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών,
από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η με
αριθμ. Φ.151/102875/Β6/25−07−2013 υπουργική απόφαση.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/412/16491
(2)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/391/οικ.15042/2014
απόφασης κατανομής επιτυχόντων από προστατευ−
όμενους του Ν. 2643/1998 έτους 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 & 3 και του άρ−
θρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4210/2013
(ΦΕΚ 254/ Α΄/2013) και της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/310/
οικ. 34189/18−12−2013 (ΦΕΚ 3253/Β΄/ 2013) απόφασης του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
4. Την από 01−07−2014 Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής
τοποθέτησης της Βιτάσκου Ευαγγελίας.

24214

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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:
8 ΒΙΤΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/391/
οικ.15042/2014 (ΦΕΚ 1605/τ.Β/2014) απόφασης κατανομής
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κατανομή επιτυχόντων από
προστατευόμενους του Ν. 2643/98 έτους 2014», ως εξής:
Στο τέλος του πίνακα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ προστίθεται η κάτωθι γραμμή:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/391/οικ. 15042/ 2014 απόφαση, ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/17640
(3)
Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και για τους υπαλλήλους που έχουν μετα−
κινηθεί ή διατεθεί σε Πολιτικά Γραφεία του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις,
για το β΄ εξάμηνο του 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−
2011), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45
του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω−
μένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 176
του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄/5−5−2014) «Πρόσβαση στη
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προλη−
πτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του
Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».
β) του άρθρου 55 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
γ) του Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α΄/5−7−1988) «Οργανι−
σμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα.
δ) του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011) «Διάσπαση
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερι−
κών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,... Νέας Γενιάς».
ε) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012).
στ) της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ22570/13−8−2013 (ΦΕΚ 2039/
Β΄/22−8−2013) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση, την οργά−
νωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

2. Την αριθ. 2/16306/0022/23−2−2012 (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/
24−2−2012) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές
μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των
Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουρ−
γών και Γενικών Γραμματέων» όπως τροποποιήθηκε
με την αριθ. 2/24378/0022/22−3−2012 (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/
27−3−2012) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές
μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των
Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουρ−
γών και Γενικών Γραμματέων».
3. Την αριθ. 2/13917/0022 (ΦΕΚ 414/Β/23−2−2012) κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ
και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
4. Την αριθ. 2/78400/0022/14−11−2011 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 κ.λπ.».
5. Την αριθ. πρωτ. οικ. 2/41768/0022/20−5−2014 Εγκύκλιο
του Γ.Λ.Κ. «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης
της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 σχετικά με
την υπερωριακή εργασία».
6. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του
κανονικού ωραρίου το προσωπικό, στο οποίο αφορά η
αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/15−12−2006 (ΦΕΚ 1890/Β΄/29−12−2006)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, με την οποία καθιερώνεται απα−
σχόληση σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις εργάσιμες
ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σάββατα, Κυριακές
και αργίες α) των οδηγών της Διεύθυνσης Κρατικών
Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, β) των υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων και
γ) των υπαλλήλων του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Δι−
οικητικής Υποστήριξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η
ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.
7. Την ανάγκη το προσωπικό που έχει μετακινηθεί ή
διατεθεί στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητι−
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κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και του Γραφείου του Γενικού
Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης να προσφέρει τις υπηρεσίες του
και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την
κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων Γραφείων.
8. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του
κανονικού ωραρίου ορισμένο προσωπικό μόνιμο και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω εκτάκτων και
επειγουσών αναγκών. Συγκεκριμένα:
α) Την ανάγκη υποστήριξης και ελέγχου του Ολοκλη−
ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυνα−
μικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β) Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 33/
27−12−2006 (ΦΕΚ 280/Α΄/28−12−2006), όπως ισχύει, το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης καθίσταται αρμόδιο για την επε−
ξεργασία των προτάσεων, αιτημάτων και στοιχείων των
φορέων του δημόσιου τομέα που αφορούν διορισμούς,
μετατάξεις, πλήρωση θέσεων, τις προσλήψεις ή συμβά−
σεις έργου καθώς και για την εισήγηση στην Επιτροπή
και την κατάρτιση της τελικής απόφασης. Επιπλέον έχει
αναλάβει τη δημιουργία και ενημέρωση βάσης δεδο−
μένων για την παρακολούθηση των προσλήψεων του
προσωπικού.
γ) Την ανάγκη διαχείρισης θεμάτων του ανθρώπινου
δυναμικού.
9. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ−
θεισών αναγκών προκαλείται δαπάνη η οποία συμπε−
ριλαμβάνεται στις:
α) με αριθ. πρωτ.ΔΙΠΔΑ/Φ1Π/1/215/16706/3−7−2014 (ΑΔΑ:
6ΒΗ0Χ−2Ρ0) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
ποσού ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ
(96.600,00 €) για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πί−
στωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Ειδικός Φορέας 05−150,
ΚΑΕ 0511 η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρίστηκε στο βι−
βλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ με αριθ.
60423. β) με αριθ. πρωτ.ΔΙΠΔΑ/Φ1Π/1/216/16708/3−7−2014
(ΑΔΑ: ΩΛΦ1Χ−ΔΘΚ) σχετική απόφαση ανάληψης υπο−
χρέωσης ποσού ύψους εξήντα δύο χιλιάδων πεντακο−
σίων ογδόντα οκτώ ευρώ (62.588,00 €) για την πληρωμή
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Ειδικός Φορέας 05−150, ΚΑΕ 0512 η οποία βεβαιώθηκε
και καταχωρίστηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής της ΥΔΕ με αριθ. 60426, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από την
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως έως και 31 Δεκεμβρίου 2014, με
την προβλεπόμενη από το Νόμο αμοιβή του προσωπι−
κού, που αναφέρεται στις παρ. 5, 6 και 7 του ανωτέρω
σκεπτικού της παρούσας απόφασης.
Οι ώρες της, με την προαναφερόμενη αμοιβή, υπερω−
ριακής εργασίας και ο αριθμός του προσωπικού που θα
εργάζεται υπερωριακά, ορίζονται ως ακολούθως:
Α. Για το προσωπικό του Υπουργείου Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
• έως εκατόν είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά
υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, για έως
εξήντα (60) υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και κλά−
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δων, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
• έως τριακόσιες δώδεκα (312) ώρες κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2014 (120 απογευματινές, 96 νυχτερινές και
96 Κυριακές και εξαιρέσιμες), για έως δεκαοκτώ (18)
οδηγούς αυτοκινήτων, μόνιμους και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Β. Για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί ή δια−
τεθεί στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, του Γραφείου του Γενικού Γραμ−
ματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις:
• έως εκατόν είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά
υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, για έως
είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους.
Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμ−
φωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση
των ωρών υπερωριακής εργασίας υπό την προϋπόθεση
ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και
31 Δεκεμβρίου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.16891
(4)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.13103/26−05−2014
(ΑΔΑ: ΨΩΨΠΧ−1ΙΓ) απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός
Μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών
φύλαξης και ασφάλειας του προσωπικού και των χώ−
ρων του κτηρίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1431/2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2286/1995 (Α΄ 19) «Προ−
μήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», όπως ισχύει,
β) των άρθρων 13−15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει,
γ) του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει,
δ) των άρθρου 21 και 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015»,
ε) των άρθρων 54 και 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»,
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στ) του Π.Δ. 118/2007 (Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου»,
ζ) του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελληνι−
κής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικα−
σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005,
η) του Π.Δ. 320/1988 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπηρεσι−
ών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως
ισχύει,
θ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...».
2. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.1303/26−05−2014 (ΑΔΑ:
ΨΩΨΠΧ−1ΙΓ) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού
διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης
και ασφάλειας του προσωπικού και των χώρων του
κτηρίου του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.».
3. Τα από 14/05/2014 και 6/06/2014 Πρακτικά Δημόσιας
Κλήρωσης.
4. Το γεγονός ότι η Στυλιανή Ντομπρούδη είναι ανα−
πληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Εν−
στάσεων με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.12025/14−05−2014
(ΑΔΑ: ΒΙΦΣΧ−ΛΚ5) απόφαση.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό Γ.2 παράγραφο της αριθμ.
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ. 1303/26−05−2014 (ΑΔΑ: ΨΩΨΠΧ−1ΙΓ)
απόφασης, ως εξής:
«2. Ιωάννα Χαραλάμπους, υπάλληλος με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής
βαθμίδας ΠΕ, με βαθμό Ε΄, ειδικότητας Νομικών Συνερ−
γατών, του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Α΄, της
Διεύθυνσης Διοικητικού, Μέλος, με αναπληρώτρια την
Θεοφάνη Γκόλφη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β΄, του
κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενη του
Τμήματος Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Διοικητικού, σε
αντικατάσταση της Στυλιανής Ντομπρούδη»
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.1303/
26−05−2014 (ΑΔΑ: ΨΩΨΠΧ−1ΙΓ) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθμ. 62494
(5)
Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4262/2014 απλού−
στευση της αδειοδότησης για την άσκηση της οικονο−
μικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 114/Α΄),
με το οποίο συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου
21 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄).

2. Το αριθ. 63/2005 Π.Δ., αρθρ. 90 (ΦΕΚ Α΄ 798) «Κώδι−
κας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
3. Το αριθ. 85/2012 Π.Δ. άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ Α΄ 141)
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών».
4. Το αριθ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
5. Το αριθμ. πρωτ. 20375/3−6−2014 έγγραφο του Προ−
έδρου του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Αποστολή των Παραρτη−
μάτων 1 και 2 που θα ενσωματωθούν στην υπουργική
απόφαση που προβλέπεται από τις διατάξεις του αριθμ.
54 του Ν. 4262/2014 και τεκμηρίωση μεθόδου στατιστι−
κής επεξεργασίας των δεδομένων και της απεικόνισης
της διαμόρφωσης του στόχου συνταγογράφησης».
6. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α΄134/2014) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 4171/15−07−2014 εντολή του
Υπουργού Υγείας.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Η παράγραφος 3 της αριθμ. Υ9/οικ.53768, ΦΕΚ Β΄ 1796/
01.07.2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
3. Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν
ως απόθεμα και να χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν
με την χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ου−
σία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα
του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊό−
ντων. Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακο−
ποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή,
για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας
χωριστά, το φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή και το
ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο
φάρμακο. Εάν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο,
πληρώνει τη διαφορά που προβλέπει η κείμενη νομοθε−
σία και ο φαρμακοποιός υποχρεούται, πριν την εκτέλεση
της συνταγής, να ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο
της συμμετοχής του και την διαφορά που προκύπτει,
εφόσον δεν επιλέγει το φθηνότερο φάρμακο. Σε αυτήν
την περίπτωση, ο ασθενής οφείλει να υπογράψει σε
ειδικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το
ακριβότερο φάρμακο και το γεγονός αυτό θα καταχω−
ρείται επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογρά−
φησης, το οποίο θα αναπροσαρμοστεί κατάλληλα από
την ΗΔΙΚΑ για τα περιλαμβάνει τα ανωτέρω. Ο ΕΟΠΥΥ
οφείλει να ελέγχει σε μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέ−
λεσης συνταγών του κάθε φαρμακοποιού, να προβαίνει
σε συγκριτικές αναλύσεις στη βάση προκαθορισμένων
δεικτών και να επιβάλει σε φαρμακοποιούς που πα−
ραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσης κυρώσεις. Οι
κυρώσεις θα είναι οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό
του ΕΟΠΥΥ και τις κείμενες διατάξεις, που δύνανται
να έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύμβασης
συνεργασίας των φαρμακοποιών με τον οργανισμό για
χρονικό διάστημα ανάλογο με την παράβαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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