
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλή-
λων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .

3 Τροποποίηση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519/
6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου 
σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστη-
ριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ.  113/
2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδει-
ών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 
(Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκ-
δίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού δια-
τάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4 Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

5 Εγκατάσταση και λειτουργία της Πανεπιστημια-
κής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Τμήματος 
Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

6 Καθορισμός του ύψους του ειδικού τέλους επί 
έκαστης σύμβασης που υπογράφεται και αφορά 
σε κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργη-
θεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και λοιπών λεπτομε-
ρειών εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου 
22Α του ν. 4472/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα.

7 Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευ-
όμενων ιατρών στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσο-
κομείο Αθηνών.

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωσης σφάλματος στην ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./32/
7935/6-3-2019 απόφαση της Υπουργού Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 967/Β΄/21-3-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 56168 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ-

γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 (ΦΕΚ  176/Α’/

16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις ... και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων».

β) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου........., μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

γ) Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α’/2017) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’/28.02.2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, Γεν. Γραμ. Δημ/κής Πολιτικής, 
Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/2015)».

3. Το αριθμ. 24505/26-2-2019 έγγραφο του Γραφείου 
του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας με θέμα «Έγκριση 
υπερωριακής εργασίας». 

4. Το από 12.4.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου με θέμα «Συγκρότηση συ-
νεργείου υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού για 
το Α' εξάμηνο 2019».

5. Το αριθμ. 43191/17-4-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας 
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

6. Το αριθμ. 50283/13-5-2019 έγγραφο της Γενικής
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρε-
ται ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την υπερωριακή 
απασχόληση δέκα (10) υπαλλήλων που υπηρετούν στη 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για το α' εξάμηνο του 
2019 θα ανέλθει στο ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσί-
ων πενήντα (6.750,00) ευρώ περίπου, θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού Προϋπο-
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   Αριθμ.  56820 (3)
Τροποποίηση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)'

(Β' 519/6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημά-

των έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη 

δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το 

π.δ. 113/2012 (Α' 198) και αντιστοίχιση των υφι-

σταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα 

με το π.δ. 22/1976 (Α' 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α' 11) 

με τις άδειες που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του 

προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης ... Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α' 208).

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192) όπως ισχύει.

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

5. Την Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β' 3818).

6. Το ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομο-
θεσίας ... και άλλες διατάξεις» (Α' 52).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1-16 του ν. 3982/2011 
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα-
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει-
ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 
παρ. 1-6 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και με την υποπαρά-
γραφο 23 του ν. 4254/2014 (Α' 85), ιδίως δε το άρθρο 4 
παρ. 5 του νόμου αυτού.

8. Το π.δ. 113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανη-
μάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την 
κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, 
καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋπο-
θέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δρα-
στηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», 
ιδίως δε τα άρθρα 2 και 10 αυτού (Α’ 198).

9. Την οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 (Β' 519/6-3-2013)
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κα-
τάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και 
ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού 
σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α' 198) και αντιστοίχιση 
των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφω-
να με το π.δ. 22/1976 (Α' 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α' 11) με 
τις άδειες που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του προεδρι-
κού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε με τις 
οικ.71993/301/Φ113/2015 (Β' 1422), οικ. 84123/305/

Φ113/2016 (Β' 2481) και οικ. 74285/176/Φ113/2018
(Β' 2942) υπουργικές αποφάσεις.

10. Την Φ.Γ.9.6/οικ. 1724/143/16.2.2012 απόφαση του 
αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας σχετικά με τη «συγκρότηση Επιτροπής Τε-
χνικών Επαγγελμάτων για την έκδοση της υπουργικής 
απόφασης του άρθρου 10 του ν. 3982/2011», όπως τρο-
ποποιήθηκε με ΑΔΑ: ΒΟΖΧΦ-Γ97, Β42ΑΦ-0ΣΒ, 7ΟΥΓΦ-
Κ5Ο, 73ΖΗ465ΦΘΗ-ΓΘΒ, ΩΒΛ2465ΦΘΗ-ΓΟΣ και 6ΚΩΚ-
465ΧΙ8-ΧΚ1.

11. Το Πρακτικό No 1/2014 της από 30.10.2014 2ης συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με το 
οποίο η Επιτροπή εισηγείται την τροποποίηση/συμπλή-
ρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 υπουργικής 
απόφασης σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της και της 
οποίας η εισήγηση γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 
2 της οικ.71993/301/Φ113/2015 υπουργικής απόφασης 
(Β' 1422).

12. Το γεγονός της εκ παραδρομής μη συμπερίληψης 
στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της οικ. 71993/301/
Φ 113/2015 υπουργικής απόφασης (Β' 1422) των μηχα-
νημάτων έργου α) Εκχιονιστικό (φρέζα) και β) Ερπυστρι-
οφόρο μηχάνημα προώθησης και διάστρωσης χιονιού 
για τα οποία γνωμοδότησε η αρμόδια Επιτροπή Τεχνικών 
Επαγγελμάτων σύμφωνα με το ΘΕΜΑ 6: «Κατάταξη Μη-
χανημάτων Έργου σε Ειδικότητες και Ομάδες: «Εκχιονι-
στικά οχήματα-μηχανήματα παντός τύπου»» του Πρακτι-
κού No 1/2014, και της οποίας η εισήγηση έγινε δεκτή 
με το άρθρο 2 της ως άνω αναφερόμενης απόφασης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ανωτέρω (9) σχετική από την ημε-
ρομηνία ισχύος της οικ.71993/301/Φ113/2015 (Β' 1422) 
υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που αφορά στον 
Πίνακα 1 του Παραρτήματος, διότι παρεισέφρησαν σε 
αυτόν τυπογραφικά και αριθμητικά λάθη, ως εξής:

α/α κατά το 
Πρακτικό

Εμπίπτει 
στην

6.1 Εκχιονιστικό (φρέζα) 4.2

6.2
Ερπυστριοφόρο μηχάνημα 
προώθησης και διάστρωσης 
χιονιού

4.2

7.1 Ελαστικοφόρος φορτωτής - 
εκσκαφέας τύπου KOMATSU 1.3

7.2 Φορτωτής κομπρεσέρ 1.5

7.3 Αυτοκινούμενος
αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ) 6.2

7.5
Εκσκαφέας -
Μηχανικός ξεσκαρωτής 
Getman 76-175hp S330 -2001

5.4
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Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 
(Β' 519/ 6-3-2013) υπουργική απόφαση, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ  

Ι

 (4)
  Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας.

 Με την Φ.894/1/36089/Σ.9398/29 Μαϊ 2019/ΥΠΕΘΑ/
ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΓΡΑΜ απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας (ΑΔΑ: 64ΔΩ6-ΓΓΕ), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013 (Α' 185) όπως αναδιατυπώθηκαν με το 
άρθρο 32 του ν. 4223/2013 (Α' 287) και συμπληρώθηκαν 
με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 (Α' 110), έγινε αποδεκτή 
η δωρεά της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΑΞΕ», η οποία συνίσταται σε μεταχειρισμένο εξοπλισμό 
(30 ξαπλώστρες, 15 ομπρέλες και 15 τραπεζάκια), συνο-
λικής εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), 
για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Κολυμβητηρίου 
της 1ης Στρατιάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

 Ι 

 Αριθμ. Γ2α/31546 (5)
Εγκατάσταση και λειτουργία της Πανεπιστημια-

κής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Τμήματος 

Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-

μείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 28Ατου ν. 4485/2017 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114), 
που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 51 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» (Α' 142), όπως ισχύει.

2. Τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
σύστημα υγείας» (Α' 143), όπως ισχύει.

3. Τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 2166/1993 «Κί-
νητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην 

έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»
(Α' 137), όπως ισχύει.

4. Τη διάταξη 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).

5. Τις διατάξεις της 22277/11-07-2017 απόφασης του 
πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης «Ίδρυση κλινικής με τίτλο: «Αγγειοχειρουργική 
Κλινική» στον Τομέα Χειρουργικής στο Τμήμα Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού 
κανονισμού της» (Β' 2568). 

6. Τις διατάξεις του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

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

8. Τις διατάξεις της Υ25/2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β' 2144), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις της Υ4α/οικ.6321 /17-01-2013 κοινής 
υπουργικής απόφασης ’’Οργανισμός του Πανεπιστημι-
ακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»’’ 
(Β’ 174), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις της 22277/11-07-2017 απόφαση του 
πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης «Ίδρυση κλινικής με τίτλο: «Αγγειοχειρουργική 
Κλινική» στον Τομέα Χειρουργικής στο Τμήμα Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού 
κανονισμού της» (Β' 2568).

11. Την αριθμ. 35/16-04-2019 Συνεδρίαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

12. Την αριθμ. 2586/14-01-2019 εισήγηση της 4ης ΥΠΕ 
Μακεδονίας - Θράκης.

13. Το αριθμ. 4/1-2-2018 απόσπασμα πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

14. Το αριθμ. Β2α/οικ.38125/21-05-2019 έγγραφο του 
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
τόσο σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και 
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Νοσοκομείου, 
αποφασίζουμε:

Την εγκατάσταση και λειτουργία της Αγγειοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και ειδικότε-
ρα στο Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου.

Στην Κλινική λειτουργεί αντίστοιχο τακτικό εξωτερικό 
ιατρείο.

Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην Κλινική υποχρεού-
νται σε εφημερία για την αντιμετώπιση εκτάκτων περι-
στατικών και παροχής επείγουσας περίθαλψης, σύμφω-




