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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανασυγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.14/2929/5544/Δ1/ 
12-01-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 324, τ.Β΄/ 
8-2-2017), με θέμα «Επέκταση του προγράμματος 
“Σχολικά Γεύματα”».

3 Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη 
Βουλή των Ελλήνων-Συμμετοχή στο Εργαστήρι 
Δημοκρατίας.

4 Αντικατάσταση εμφυτευτή ιατρού για την εμ-
φύτευση μόνιμων βηματοδοτών και χορήγηση 
άδειας καταλληλότητας για την εμφύτευση Απινι-
δωτών - Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών στο Ιατρι-
κό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

5 Ανακατανομή κενών θέσεων μόνιμου προσωπι-
κού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.473/54/49397/Α2 (1)
Ανασυγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005), «Κω-

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

β) Του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/29.08.2014), «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 
09.11.2015), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο... και άλλες διατάξεις», και ειδικό-
τερα το άρθρο 62.

γ) Του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1973), «Περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην», όπως τροπο-
ποιήθηκε με το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/τ.Α΄/1974), «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973...». 

δ) Του ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/1976), «Περί τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων 
Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων...».

ε) Του ν. 545/1977 (ΦΕΚ 46/τ.Α΄/17.02.1977), «Περί 
ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυ-
μίαν Πολυτεχνείον Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων», 
και ειδικότερα το άρθρο 12.

στ) Του ν.δ. 463 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/13.03.1970), «Περί οργα-
νώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων», και ειδικότερα το άρθρο 3.

ζ) Του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/26.09.1991) που 
αφορά «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι, σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6.

η) Του π.δ. 45/1993 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/16.02.1993) που αφο-
ρά «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» και 
ειδικότερα το άρθρο μόνο, περίπτωση Η, παράγραφος 1.

θ) Του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/τ.Α΄/02.08.2006) που 
αφορά «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό 
Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 
έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
το άρθρο 4, παράγραφος 10, περίπτωση β.

ι) Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/23.12.2003) που 
αφορά «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μόνιμων στε-
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα 
το άρθρο 17 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του 
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15.03.2010).

ια) Του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06.09.2011) που 
αφορά «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων» και ειδικότερα το άρθρο 5, παρ. 2, 
περ. κζ, το άρθρο 80 παρ. 22, περ. α και το άρθρο 81, 
παρ.8, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις αποφάσεις:
α) Υπ’ αριθμό 42181α/Β1/30.04.2009 (ΦΕΚ 955/τ.Β΄/ 

22.05.2009) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
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Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Όργανα 
που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για την ανάθεση και 
εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών και των 
Πανεπιστημίων».

β) Υπ’ αριθμό 138325/Β1/29.12.2006 (ΦΕΚ  38/τ.Β΄/ 
22.01.2007), απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ανασύνθεση των 
Τεχνικών Συμβουλίων των Πανεπιστημίων και της Ακα-
δημίας Αθηνών».

3. Το έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηρια-
κής και Υλικοτεχνικής Υποδομής, με αριθμό πρωτο-
κόλλου Φ.473/03/5679/Α2/12.01.2017, και θέμα: «Τε-
χνικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Κρήτης», με το οποίο 
ζητήθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης του διατακτικού της πα-
ρούσας απόφασης, σε εφαρμογή του άρθρου 6 του 
ν. 1966/1991.

4. Η απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρή-
της, με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 728/20.01.2017, 
και θέμα: «Παροχή γνώμης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης για την ανασύνθεση του Τεχνικού 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης», με την οποία 
η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε 
την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του διατακτικού της 
παρούσας απόφασης, σε εφαρμογή του άρθρου 6 του 
ν. 1966/1991.

5. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί 
ο νέος οργανισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, και επομένως 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ το άρθρο 6 του 
ν. 1966/1991.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο Τεχνικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρή-
της, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 545/1977 
(ΦΕΚ 46/ τ.Α΄/17.02.1977) και συγκροτείται σύμφωνα με 
το άρθρο 3, παράγραφος 2, του ν.δ. 463/1970 (ΦΕΚ 57/ 
τ.Α΄/13.03.1970), επιφέρονται οι ακόλουθες τροποποι-
ήσεις:

1) Το Τεχνικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) του πανεπιστημίου Κρή-
της γίνεται επταμελές και συγκροτείται:

α-β) Από δύο (02) καθηγητές (Καθηγητές Πρώτης Βαθ-
μίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές και Μόνιμοι Επίκουροι 
Καθηγητές), Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου 
Κρήτης που προτείνονται, μαζί με τα αναπληρωματικά 
τους, από τη Σύγκλητο. Ένας εξ αυτών προτείνεται ως 
Πρόεδρος από τη Σύγκλητο.

γ-δ) Από δύο (02) καθηγητές (Καθηγητές Πρώτης Βαθ-
μίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές και Μόνιμοι Επίκουροι 
Καθηγητές), ανεξαρτήτως ειδικεύσεως, του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης που προτείνονται, μαζί με τα αναπληρωμα-
τικά τους, από τη Σύγκλητο,

ε) Από έναν (01) μόνιμο υπάλληλο, Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που ορίζεται 
με τον αναπληρωματικό του, από τον Γενικό Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

στ) Από έναν (01) εκπρόσωπο του παραρτήματος Κρή-
της του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) που ορί-
ζεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος.

ζ) Από έναν (01) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργα-
νώσεων που προτείνεται, μαζί με τον αναπληρωματικό 
του, από τις εργοληπτικές οργανώσεις.

2) Στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, παρίστανται, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
και ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

3) Το Τεχνικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης 
είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την έκδοση αποφά-
σεων όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή 
ζητείται από την Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοια 
του άρθρου 1, της υπ’ αριθμό 42181α/Β1/ 30.04.2009 
(ΦΕΚ 955/τ.Β΄/22.05.2009), κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.14/2929/5544/Δ1/ 

12-01-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 324, 

τ.Β΄/8-2-2017), με θέμα «Επέκταση του προγράμ-

ματος “Σχολικά Γεύματα”».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) περί με-

τονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ.Α’/5-11-2016) με θέμα 
«Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Tο άρθρο 4, παρ. 11, περιπτώσεις γ, ε και ζ του 
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουρ-
γία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες Διατάξεις» και το αρ. 7 του ν. 2525/1997.

4. Τη με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340Β΄/ 
16-10-2002) υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. που 
αφορά στον «Καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερεια-
κών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των 
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των δι-
δασκόντων».

5. Το άρθρο 10, παρ. 1, 2 και 3, του π.δ. 201/1998 
(ΦΕΚ 161Α’/13-7-1998).

6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.12/657/70691/Δ1/ 26-04-2016 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1324Β΄/11-05-2016) με θέμα 
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«Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δη-
μοτικού Σχολείου».

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 48469/
Β1/21-3-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋ-
πολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

Με την παρούσα απόφαση, τροποποιούμε τα άρθρα 1, 
3 και 5 της με αρ. πρωτ. Φ.14/2929/5544/Δ1/12-01-2017 
(ΦΕΚ 324, τ.Β’/8-2-2017) υπουργικής απόφασης, η οποία 
πλέον έχει ως εξής:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Α) Επεκτείνεται το πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύμα-
τα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε 
συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ, στα δημοτικά σχολεία 8 Δή-
μων του Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα 
των Δήμων Αμπελοκήπων -Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, 
Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά, 
Λαγκαδά και Χαλκηδόνος.

Β) Τροποποιείται η ώρα σίτισης των μαθητών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εφεξής, για τους μαθη-
τές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, 
η ώρα της σίτισης διαρκεί από 13.20- 13.45, οπότε και 
αποχωρούν από το σχολείο, ενώ για τους μαθητές που 
είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η ώρα 
σίτισης-χαλάρωσης λήγει στις 14.00.

Άρθρο 2
Στόχοι του Προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος «Σχολικά γεύματα» είναι 
η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των 
Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της 
υγιεινής μεσογειακής διατροφής, ώστε να επιτευχθούν:

• η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινω-
νικού αποκλεισμού και

• η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών απο-
τελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Άρθρο 3 
Ομάδα-στόχος

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε Δημοτικά Σχολεία 
των Δήμων Περάματος Αττικής, Τρικκαίων και Καβάλας, 
όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και πρόκειται να 
επεκταθεί στο σύνολο των μαθητών όλων των Δημοτι-
κών Σχολείων που ανήκουν στους Δήμους Αμπελοκή-
πων - Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Κορδελιού -Ευόσμου, 
Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά, Λαγκαδά και Χαλκη-
δόνος του Ν. Θεσσαλονίκης.

Α. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΞΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης

Ως περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται 
η περίοδος έως τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού 
έτους 2016-17 (14 Ιουνίου 2017).

Άρθρο 5
Όργανα υλοποίησης του Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα Σχολεία με ευθύ-
νη του οικείου Διευθυντή Π.Ε., του αρμοδίου Σχολικού 
Συμβούλου, του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας/Σχολικών 
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Δραστηριοτήτων, ο οποίος ορίζεται ως Συντονιστής 
του Προγράμματος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το 
ΥΠΠΕΘ και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Διευθυντών και 
του Διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων. 
Ο Συντονιστής του Προγράμματος συνεπικουρείται στο 
έργο του από υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης που ορί-
ζεται από τον οικείο Δ/ντή Π.Ε. 

Ειδικότερα: 
1. Ο οικείος Διευθυντής Π.Ε. επιβλέπει την υλοποίησή 

του στα Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης του.
2. Ο Σχολικός Σύμβουλος Δημ. Εκπ/σης έχει την ευθύ-

νη της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εκπαι-
δευτικών, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του 
Προγράμματος.

3. Ο Συντονιστής του Προγράμματος, σε συνεργασία 
με τον ορισμένο υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε. 
είναι επιφορτισμένος με αρμοδιότητες που αφορούν 
στην υλοποίηση και την καθημερινή ροή του Προγράμ-
ματος, καθώς και στην επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Αλληλεγγύης και του 
ΥΠΠΕΘ. Πιο συγκεκριμένα, α) καταγράφει τις Σχολικές 
Μονάδες ανά Δήμο στην περιοχή ευθύνης του, με ανα-
φορά στις ακριβείς διευθύνσεις, όνομα και στοιχεία επι-
κοινωνίας του Διευθυντή και ακριβή αριθμό μαθητών, 
β) παρακολουθεί την καθημερινή ροή του Προγράμμα-
τος, καταγράφει θέματα-προβλήματα που προκύπτουν 
και ενημερώνει αυθημερόν σχετικά με τα προβλήματα 
αυτά τα συναρμόδια Υπουργεία, γ) ενημερώνει για τυ-
χόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο 
πρόγραμμα, δ) ενημερώνει για τις ημέρες που τα σχο-
λεία αρμοδιότητάς του δεν λειτουργούν (αργίες, τοπικές 
εορτές, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, εκλογές, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά.) τουλάχιστον μια εβδομάδα 
πριν, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και να 
μη δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην υλοποίηση του 
προγράμματος.

4. Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων α) ενημε-
ρώνουν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκό-
ντων για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμμα-
τος Σίτισης, β) συγκεντρώνουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα των μαθητών που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και 
τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής και παραμονής στο 
σχολείο πέραν του υποχρεωτικού Πρωινού Προγράμμα-
τος (13.15-13.45) των μαθητών που δεν παρακολουθούν 
Ολοήμερο Πρόγραμμα, γ) καταγράφουν τυχόν αλλεργί-
ες - δυσανεξίες των μαθητών και τις αποστέλλουν στο 
Συντονιστή του Προγράμματος, δ) ενημερώνουν το Σύλ-
λογο Διδασκόντων για τον τρόπο παραλαβής των γευμά-
των, ε) συγκαλούν το Σχολικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, 
προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το 
σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος, τον τρόπο 
και τις διαδικασίες υλοποίησής του καθώς και την επί-
λυση τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν και 
στ) ενημερώνουν το Συντονιστή για τυχόν αλλαγή του 
αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα.

5. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μο-
νάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω Πρόγραμμα, σε 

ειδική συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του Προγράμ-
ματος, θα αποφασίσουν α) τον καθορισμό των απαραίτη-
των αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες 
για τη σίτιση των μαθητών, β) τους εκπαιδευτικούς που 
ημερησίως ορίζονται να εποπτεύουν τη διαδικασία της 
σίτισης και γ) ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν 
στον τρόπο παραλαβής των γευμάτων, οργάνωσης και 
υλοποίησης της όλης διαδικασίας.

6.1. Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου 
Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, η σίτιση γί-
νεται ως εξής: Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις 
οριζόμενες από το Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες 
σίτισης. Η ώρα της σίτισης διαρκεί ως τις 13.45 για 
τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο 
Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για 
τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο 
Πρόγραμμα, η ώρα σίτισης-χαλάρωσης λήγει, όπως 
προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέ-
ρου, στις 14.00.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ. ΣΧ.

ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

08.00 - 08.10 10΄ Υποδοχή μαθητών

08.10 - 09:40 90΄ 1η διδακτική περίοδος

09:40 - 10:00 20΄ Διάλειμμα

10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος

11:30– 11:45 15΄ Διάλειμμα

11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35 10΄ Διάλειμμα

12.35– 13:15 40΄
6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προ-
γράμματος)

13.15-13.20 5’

Μετάβαση μαθητών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα σίτισης στην-στις αίθου-
σα-ες σίτισης

13.20-13.45 25’

Σίτιση για τους μαθητές που 
δεν παρακολουθούν το Ολο-
ήμερο Πρόγραμμα και συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα 
σίτισης «Σχολικά Γεύματα»

13.20-14.00 40’

1η ώρα Ολοήμερου Προ-
γράμματος 
Σίτιση-χαλάρωση για τους μα-
θητές που παρακολουθούν το 
Ολοήμερο Πρόγραμμα

6.2. Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα 
τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτή-
των τους, θα πρέπει να δίνεται στο σχολείο η δυνατότητα 
επιλογής του χρόνου εφαρμογής του Προγράμματος 
Σίτισης κατά τη διάρκεια της ημέρας.
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Άρθρο 6 
Δημοσίευση σε ΦΕΚ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1 (3)
Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη 

Βουλή των Ελλήνων-Συμμετοχή στο Εργαστήρι 

Δημοκρατίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7, του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017), 

περί «Ρύθμισης θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 186, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), 
περί «Περί Πρόσθετων Αρμοδιοτήτων Δήμων».

3. Το άρθρο 4, του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30.09.1985) 
περί «Δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».

4. Την παρ. 3β, του άρθρου 13, του π.δ.  201/1998 
(ΦΕΚ 161/Α/1998), σύμφωνα με την οποία «Πολυήμερες 
εκδρομές για μαθητές δημοτικών σχολείων δεν επιτρέ-
πονται, εκτός από αυτές που πραγματοποιούνται στα 
πλαίσια των ανταλλαγών στο εσωτερικό ή εξωτερικό 
και της φιλοξενίας ειδικών φορέων, μετά από απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας».

5. Την παρ. 3δ2, του άρθρου 13, του π.δ. 201/1998 
(ΦΕΚ 161/Α/1998), σύμφωνα με την οποία «Επισκέψεις 
με διανυκτέρευση για ειδικούς λόγους εντός ή και εκτός 
Ελλάδας πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1324 Β /11-05-2016) με θέμα 
«Ωρολόγιο πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου ολοήμερου δημο-
τικού σχολείου».

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) με θέμα 
«Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

8. Το εδ. στ’, της παρ. 5, του άρθρου 25, του π.δ. 114/ 
2014 (ΦΕΚ 181/Α/29-08-2014), σύμφωνα με το οποίο 
το Τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής 
είναι αρμόδιο για «το πλαίσιο λειτουργίας μαθητικών 
κοινοτήτων, εκδρομών - περιπάτων, επισκέψεων, μετα-
κινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε 
θέμα που αφορά στην οργάνωση της μαθητικής ζωής 
και τη φοίτηση των μαθητών όλων των τύπων σχολείων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

9. Τη με αρ. πρωτ. 36590/Γ2/30-03-2010 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 428/Β/2010) με θέμα «Επισκέψεις στη 
Βουλή των Ελλήνων».

10. Την παρ. 1, του άρθρου 14, της με αρ. πρωτ. 
Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 1340/Β/2002), περί «Καθορισμού καθηκό-
ντων Προϊσταμένων, Διευθυντών, Συμβούλων, Συλλόγου 
Διδασκόντων».

11. Τη με αρ. πρωτ. 197109/Α1/4-12-2015 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2654/Β/9-12-2015) με θέμα «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυ-
πουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ».

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 44904/Β1/16.3.2017 
Εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, 
ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Άρθρο 1
Διδακτικές επισκέψεις μαθητών Δημοτικών
Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων-Γενικά

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό 
να πραγματοποιούνται επισκέψεις στη Βουλή των Ελ-
λήνων, τις οποίες οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των 
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προ-
σκαλούνται από το Ίδρυμα ύστερα από αίτηση τους

Άρθρο 2
Στόχοι

Οι μαθητές ξεναγούνται στο κτίριο του Κοινοβουλίου 
και στις κάθε φορά παρουσιαζόμενες εκθέσεις, ενημε-
ρώνονται για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 
Βουλής και για τις βασικές αρχές και αξίες του δημοκρα-
τικού πολιτεύματος.

Άρθρο 3
Ομάδα-στόχος

Οι επισκέψεις εντάσσονται στις 9 διδακτικές επισκέψεις-
εκδρομή, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφορούν 
στους μαθητές της Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Σε 
περίπτωση μη συμπλήρωσης του αναγκαίου αριθμού μα-
θητών/τριών από την Στ’ τάξη, στην επίσκεψη δύνανται 
να συμμετάσχουν και μαθητές/τριες της Ε’ τάξης της ίδιας 
σχολικής μονάδας. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στη 
Βουλή των Ελλήνων γίνεται κατά τάξη και όχι κατά τμήμα.

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης

Οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποι-
ούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, αφού εξασφαλίσει την 
πρόσκληση από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 
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σε ειδική συνεδρίαση του, αποφασίζει για το χρόνο 
πραγματοποίησης της επίσκεψης, το δρομολόγιο που 
θα ακολουθηθεί, το όνομα του αρχηγού, που είναι υπο-
χρεωτικά ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευθυντής/
ντρια της σχολικής μονάδας και το όνομα των υπευ-
θύνων των τμημάτων και συντάσσει σχετικό πρακτι-
κό. Αντίγραφα του πρακτικού υποβάλλονται α) στον 
οικείο Σχολικό Σύμβουλο, προς ενημέρωση του και 
β) στον αρμόδιο Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης, ο οποίος και 
θα χορηγήσει την έγκριση μετακίνησης των μαθητών/
τριών.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις-δικαιολογητικά

Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των 
σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων απαιτούνται τα εξής:

α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της 
Βουλής των Ελλήνων.

β. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση της αίτησης του σχολεί-
ου από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία 
αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της επίσκεψης και ο 
αριθμός των προσκαλούμενων μαθητών/τριών.

γ. Πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελ-
λήνων.

δ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων 
στη Βουλή των Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολεί-
ων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα του μα-
θητή, που κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, 
με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του μαθητή στην 
επίσκεψη.

στ. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου 
σχολείου.

ζ. Γραπτή ενημέρωση προς τον αρμόδιο Σχολικό Σύμ-
βουλο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός του α) κατατίθε-
νται στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου 
να χορηγηθεί η τελική έγκριση επίσκεψης.

Άρθρο 7
Διαδικασία μετακίνησης

Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, ανάλο-
γα με την απόσταση, μπορούν να συμπεριλαμβάνο-
νται μέχρι και δύο (2) διανυκτερεύσεις για την ηπει-
ρωτική χώρα, ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις 
ακριτικές-παραμεθόριες περιοχές μέχρι και τρεις (3) 
διανυκτερεύσεις. Στις ημέρες μετακίνησης δεν συνυ-
πολογίζεται η μια διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια της 
μετακίνησης των μαθητών με πλοίο, στην περίπτωση 
που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά 
δρομολόγια.

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιείται 
με τη προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχει σε αυτή το 1/2 
των μαθητών/τριών της τάξης (όχι του τμήματος).

Ως συνοδοί ορίζονται οι εκπαιδευτικοί της τάξης. 
Στο πρόγραμμα της επίσκεψης δύνανται να συμμετά-
σχουν και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, μετά 
από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, οι 

οποίοι όμως δεν συνοδεύουν τους μαθητές/τριες μέσα 
στο κτίριο της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη 
για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτή-
ρηση των μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι 
οι γονείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 8
Σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών της ΣΤ’ τάξης 

Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης Αττικής στο Εργαστήρι Δημοκρατίας, εγκρί-
νουμε τη μετακίνηση των σχολικών μονάδων κατά τμή-
μα, προκειμένου αυτές να παρακολουθούν το βιωματικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι Δημοκρατίας», 
που παρουσιάζεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελ-
λήνων. Η συμμετοχή στο ανωτέρω βιωματικό εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα, εντάσσεται στις 9 εκδρομές-διδακτικές 
επισκέψεις.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης να αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης αυτής και κάθε άλλη διάταξη 
αντίθετη με τα παραπάνω καταργείται.

Άρθρο 10
Δημοσίευση σε ΦΕΚ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Ι

Αριθμ. Α3γ/οικ. 21647 (4)
Αντικατάσταση εμφυτευτή ιατρού για την εμ-

φύτευση μόνιμων βηματοδοτών και χορήγηση 

άδειας καταλληλότητας για την εμφύτευση Απι-

νιδωτών - Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών στο Ια-

τρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.  4320/2015 
(ΦΕΚ 29/Α/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέ-
τρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/1983) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.  2071/92 
(ΦΕΚ 123/τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστή-
ματος Υγείας».

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/τ.Β’) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθ-
μών και άλλων συναφών διατάξεων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του 
ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α΄/1982) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας « (ΦΕΚ 105/Α΄/1982) όπως επαναφέρ-
θηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/
Α΄/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Β’) Σώμα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 
και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις».

9. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας), όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. Υ4α/ οικ. 84050 (ΦΕΚ 1295/Β/2009) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας Κέντρων εμφύτευσης Βηματοδοτών και 
Κέντρων εμφύτευσης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και 
Ιδιωτικές Κλινικές».

11. Την αριθμ. Υ4ε/οικ. 80080 (ΦΕΚ 1281/Β΄/2004) 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της 
Υ4α/258/96 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρό-
νοιας Αναγνώριση Κέντρων κατάλληλων για την εμφύ-
τευση Βηματοδότη».

12. Την Αριθμ. Υ 25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄/6.10.2015) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας.

13. Την υπ’ αριθμ. 10 απόφασης της 260/10.2.2016 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

14. Την αριθμ. Α3γ/οικ.Α3γ/οικ. 21365/21 -3-2017 από-
φαση αποδοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση του επιστημονικά υπεύθυνου 
για την εμφύτευση μόνιμων βηματοδοτών στην Ιδιωτική 
Κλινική «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης» ιατρού 
Σ. Παπαζαχαρίου με τον ιατρό Δημήτριο Κωνσταντί-
νου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. Υ4ε/οικ. 80080 
(ΦΕΚ 1281/Β΄/2004) υπουργική απόφαση.

2. Την χορήγηση άδειας καταλληλότητας για την εμφύ-
τευση Απινιδωτών - Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών στην 
Ιδιωτική Κλινική «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης», 
με επιστημονικά υπεύθυνους τους Δημήτριο Κωνσταντί-
νου και Χρήστο Πάντζιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Αριθμ. 3127/33194 (5)
Ανακατανομή κενών θέσεων μόνιμου προσωπι-

κού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,

β) των άρθρων 20, 24 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

δ) του άρθρου 21 του π.δ. 107/2014 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 174), όπως ισχύει,

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

3. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

4. Την αριθ.Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

5. Την ανάγκη ανακατανομής κενών θέσεων προκει-
μένου να υποστηρίζονται οι δράσεις των υπηρεσιών 
του Υπουργείου, κατά τρόπο που αυτές να λειτουργούν 
εύρυθμα και αποτελεσματικά και να απορροφηθούν 
οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ των κατηγοριών Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, που πα-
ραμένουν αδιόριστοι.

6. Την αριθ. 392/94299/05-09-2016 εισήγηση του προ-
ϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανα-
φορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και την αριθ. 
πρωτ. 75/26854/8-3-2017 2η συμπληρωματική εισήγηση.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ετήσιου ύψους 154.7166 για 
κάθε έτος του ΜΠΔΣ, όπως ισχύει, η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Ε.Φ. 29-110, ομάδα ΚΑΕ 0200, έκαστου οικο-
νομικού έτους με έναρξη το έτος πλήρωσης των θέσεων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού

Δεκατρείς (13) υφιστάμενες κενές θέσεις μονίμου 
προσωπικού του κλάδου ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ της 
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κατηγο ρίας Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ανακα-
τανέμονται (μέσω σύστασης -κατάργησης θέσεων) στην 
Κατηγορία Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) στους 
κλάδους ΠΕ9 Διοικητικού, ΠΕ10 Οικονομικού και ΠΕ12 
Πληροφορικής, στην Κατηγορία Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης) στον κλάδο ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας 
και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και στην Κατηγορία Υ.Ε. 
(Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) στον υφιστάμενο κλάδο ΥΕ1 
Κλητήρων και σε νέο, τον κλάδο ΥΕ4 Φυλάκων.

Ειδικότερα, δεκατρείς (13) κενές θέσεις μονίμου προ-
σωπικού του κλάδου ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ καταργού-
νται και συνιστώνται ισάριθμες θέσεις στις ανωτέρω 
κατηγορίες και κλάδους, ως εξής:

Κατηγορία Π.Ε.
(Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)

Αριθμός θέσεων 
που συνιστώνται

Κλάδος ΠΕ9 Διοικητικού 3

Κλάδος ΠΕ10 Οικονομικού 2

Κλάδος ΠΕΙ2 Πληροφορικής 3

Κατηγορία Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας 
Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων

1

Κατηγορία Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

Κλάδος ΥΕ1 Κλητήρων 2

Κλάδος ΥΕ4 Φυλάκων 2

Σύνολο 13

Ως εκ τούτου, οι θέσεις των συγκεκριμένων κλάδων 
των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, όπως αυτές προβλέ-
πονται στο άρθρο 21 του π.δ. 107/2014, διαμορφώνονται 
πλέον ως ακολούθως:

Κλάδος ΠΕ9 Διοικητικού: θέσεις 73
Κλάδος ΠΕ 10 Οικονομικού: θέσεις 84
Κλάδος ΠΕ12 Πληροφορικής: θέσεις 25
 Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνια-
τρικών Εργαστηρίων: θέσεις 7
Κλάδος ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ: θέσεις 42
Κλάδος ΥΕ1 Κλητήρων: θέσεις 8
Κλάδος ΥΕ4 Φυλάκων: θέσεις 2

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Διοικητικής
Οικονομικών  Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

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