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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./17/3450 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

1. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το το π.δ. 88/
2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

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

3. Το υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.5244/21-1-19 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας.

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

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

Την κατανομή πέντε (5) ατόμων, που προστατεύονται 
από τις διατάξεις του ν. 2920/2001, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, σε Φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, 
ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. και ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
του Χρήστου

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙ-
ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019 
Η Υπουργός 
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. 384/27152 (2)
Καθορισμός του ύψους της εθνικής χρηματοδό-

τησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργα-

νώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) τριετί-

ας 2019-2021, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

ΠΔΕ του Υπ.Α.Α.και Τ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοι-

κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), 
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄78).

β) Των άρθρων 23, 66, 78, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄143), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

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 28 παρ. 4 του ν. 4314/2014«Α. Για τη δια-
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλί-
ου (EE L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαι-
ολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, 
σ. 55), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της 
Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα 
εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 95) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 91589/3.9.2018 
(ΦΕΚ 3814/Β/4.9.2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαν-
νακίδη».

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

7. Την αριθ. 2429/119958/06.09.18 Απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορί-
δου».

8. Τη με αριθ. πρωτ. 52/13775 /23.01.2019 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμ-
φωνα με την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 
4270/2014 (Α΄143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το αριθ. 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγραφο του ΓΛΚ 
«ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμά-
των του Υπ.Α.Α.και Τ.»

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έως 
6.000.000€ ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συ-
γκεκριμένα της ΣΑΕ 082/2, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός του 
ύψους της εθνικής χρηματοδότησης των προγραμμά-
των εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέ-
ων (Ο.Ε.Φ.), τα οποία εγκρίνονται δυνάμει του Κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014, όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν, καθώς και των διατάξεων της αριθ. 
61/16616/31.1.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄271), για την εφαρμογή του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 2
Ύψος Εθνικής χρηματοδότησης των προγραμμά-
των εργασίας των Ο.Ε.Φ.

1. Η εθνική χρηματοδότηση ορίζεται σε ποσοστό 50% 
του κόστους που δεν καλύπτεται από την ενωσιακή χρη-
ματοδότηση, όπως αυτή ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 
2 του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2. Η εθνική συμμετοχή ορίζεται σε ποσό ύψους:
α) μέχρι 2.000.000€ για το έτος 2019,
β) μέχρι 2.000.000€ για το έτος 2020 και
γ) μέχρι 2.000.000€ για το έτος 2021,
για τα προγράμματα εργασίας που εκτελούνται από 1η 

Απριλίου 2019 έως 31η Μαρτίου 2021 και θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕ 082/2.
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Άρθρο 3
Ένταξη εθνικής δαπάνης έργου στο ΠΔΕ 
και χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ

Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.και Τ. υπο-
βάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της εθνι-
κής συμμετοχής στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμε-
νες πιστώσεις) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως 
κάθε φορά ισχύει. Μετά την έγκριση της σχετικής Συλλο-
γικής Απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από 
το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποιείται ως ακολούθως: η 
αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Α.και Τ. 
για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου. Η Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Α.και Τ. υπο-
βάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης 
από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Α.και Τ. 
εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλά-
δος (ΤτΕ) και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό 
λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό 
Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την παρούσα καταργείται η αριθ. 1601/48832/
30.03.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1325).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομίας και Ανάπτυξης  και Τροφίμων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 

Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
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*02005272102190004*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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