E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

5569

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για
τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες.

2

Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

3

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ.
Υ4ε/οικ.105940/17-8-2007 (Β΄ 1677) υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄ αριθμ. Υ4ε/56995/2012 (Β΄
1851), Α3γ/οικ.35310/2015 (Β΄ 967) και Α3γ/οικ.
44512/2016 (Β΄ 2136) αποφάσεις.

4

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε
δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας.

5

Τροποποίηση υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην 97356/34268/
29.12.2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 29/τ.Β΄/16.1.2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8774/15/Φ.350
(1)
Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1-16 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων

Αρ. Φύλλου 430

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, ιδίως δε το άρθρο 5 παρ. 8 και 9 του νόμου
αυτού.
2. Το π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α´197) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για
την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής από φυσικά πρόσωπα.»
3. Το π.δ. 114/2012 (ΦΕΚ Α´199) όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 122/2014 (ΦΕΚ Α´196) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για
την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες
ρυθμίσεις.»
4. Το π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ Α´200) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων
σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και
της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για
εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης,
καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από
φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις».
5. Το π.δ. 1/2013 (ΦΕΚ Α´3), «Καθορισμός βαθμίδων
επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και
επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Α΄ 3).
6. Το π.δ. 108/2013 (ΦΕΚ Α´141) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για
την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
7. Το π.δ. 113/2012 (ΦΕΚ Α´198) «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρι-
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σμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες
και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων
και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής
αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες
ρυθμίσεις».
8. Την κοινή υπουργική απόφαση 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013
(ΦΕΚ Β´21), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 5571/379/ΦΓ9.6.4/2013 (ΦΕΚ Β´1022) και
την κοινή υπουργική απόφαση 8441/560/ΦΓ.9.6.4/2013
(ΦΕΚ Β´1643) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία,
αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών
επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας
ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου
της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης
και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές
δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων
καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων,
των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών».
9. Την κοινή υπουργική απόφαση 7667/520/
Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 (ΦΕΚ Β´1447 «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα
των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5
παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των
εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών
των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου
παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών
επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
10. Την κοινή υπουργική απόφαση 10169/639/
Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ Β´1983) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα
των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5
παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των
εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών
των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου
παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών
επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης

Τεύχος Β’ 430/14.02.2018

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για
την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου».
11. Την κοινή υπουργική απόφαση 10574/661/
ΦΓ9.6.4/2013 (ΦΕΚ Β´2190) «Καθορισμός απαιτήσεων
για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών
των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του
ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011
και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των
αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων,
της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του
περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των
εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις.»
12. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98)
13. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).
14. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών». ΦΕΚ 180 Α.
15. Το 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).
16. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
17. Την υπ’ αριθ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
Υ226/27.12.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 4233).
18. Την ανάγκη για απρόσκοπτη διενέργεια εξετάσεων
υποψηφίων για τους οποίους δεν διεξάγονται εξετάσεις
στην οικεία Περιφέρεια του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή του τόπου διαμονής τους.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Σκοπός της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, είναι ο ορισμός
εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες, προκειμένου
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ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να συμμετάσχει σε εξετάσεις, σε περίπτωση που στην οικεία του Περιφέρεια
δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή ή αν, παρά τη
συγκρότηση αυτής, υφίσταται αντικειμενική αδυναμία
διενέργειας εξετάσεων.
2. Η αντικειμενική αδυναμία διενέργειας εξετάσεων
θεωρητικού ή /και πρακτικού μέρους, κατά βαθμίδα
επαγγελματικής δραστηριότητας, διαπιστώνεται με
Απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία αναρτάται στο
διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010
και ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας.
3. Ο ενδιαφερόμενος, του οποίου η οικεία Περιφέρεια αδυνατεί να διενεργήσει εξετάσεις, σύμφωνα με
την παρ. 1, δικαιούται να επιλέξει για την εξέτασή του,
στο θεωρητικό ή/και στο πρακτικό μέρος, μεταξύ των
Περιφερειών ανά την Επικράτεια, όπου διενεργούνται
οι σχετικές εξετάσεις για την απόκτηση της αιτηθείσης
επαγγελματικής άδειας.
4. Α. Ο ενδιαφερόμενος της παραγράφου 1 προκειμένου να εξεταστεί από εξεταστική επιτροπή της παραγράφου 3 προσέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία της
οικείας του Περιφέρειας όπου βρίσκεται ο τόπος της
επαγγελματικής του εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει
τέτοιος, στην αρμόδια υπηρεσία του τόπου της μόνιμης
διαμονής του, και υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση
για χορήγηση άδειας.
Β. Μετά τη λήψη της βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών, την οποία εκδίδει η οικεία Περιφέρεια του
ενδιαφερομένου κατά τις κείμενες διατάξεις, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει το αντίστοιχο παράβολο στον Ειδικό
Λογαριασμό της Περιφέρειας διενέργειας εξετάσεων της
επιλογής του και προσκομίζει την απόδειξη πληρωμής
του στην οικεία του Περιφέρεια, η οποία ενεργεί για τη
συνέχιση της σχετικής διαδικασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Γ. Κάθε Περιφέρεια της παρ.3 επιλογής του ενδιαφερομένου, κοινοποιεί, μετά το πέρας των σχετικών εξετάσεων, στην οικεία του ενδιαφερομένου Περιφέρεια
το σύνολο των αντίστοιχων παραστατικών κι εγγράφων
(όπως βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, γραπτά δοκίμια
των εξετάσεων, πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής),
καθώς και τυχόν πρόσθετες επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου η τελευταία να προχωρήσει στην αδειοδότηση του ενδιαφερομένου και την τήρηση του σχετικού
αρχείου.
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Αριθμ. A1β/Γ.Π.:οικ.6953
(2)
Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94/27-05-2016).
3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015, «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015).
4. Το π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015).
6. Την παρ. 1 του άρθρου 41, παρ. 3 του άρθρου 45
και το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
7. Τη με αριθ. πρωτ. Α1α/89772/07-12-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με
θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας»
(ΦΕΚ 685/Υ.Ο.Δ.Δ./15-12-2016).
8. Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.3899/19-01-2017
απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ
94/Β’/23-01-2017,ΑΔΑ:6ΠΓΤ465ΦΥΟ-ΣΨΕ) όπως συμπληρώθηκε με την αριθ.πρωτ.Α1β/Γ.Π.οικ.40077/26-05-2017
απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1883/Β/30-05-2017,
ΑΔΑ:ΩΠΑΕ465ΦΥΟ-ΓΣΘ) και τροποποιήθηκε με τις
με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 65091/25-08-2017 (ΦΕΚ
2993/Β’/31-08-2017, ΑΔΑ: 6ΓΝ0465ΦΥΟ-Ε3Η) και Α1β/
Γ.Π.οικ.88162/28-11-2017 (ΦΕΚ 4234/Β΄/04-12-2017,
ΑΔΑ: Ω0Ε8465ΦΥΟ-ΥΜΡ) όμοιες αποφάσεις.
9. Τη με αριθ. πρωτ.1427/17/30-11-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης με θέμα: ‘’Οδηγίες υλοποίησης έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού
Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»/«ΟΠΣ ΠΦΥ».’’
10. Το από 12-01-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Υγείας Ομάδα Διοίκησης Έργου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού
Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

