
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Α4β/Γ.Π./
οικ.63439/2017 (Β’ 2932) απόφασης του Υπουρ-
γού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών 
ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋ-
ποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε 
άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκο-
πικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 
του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με 
τις αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018 (Β’ 939) και Γ3β/
Γ.Π.οικ.47525/2018 (Β’ 2444) αποφάσεις.

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

3 Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λιμε-
νικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη 
αναγκών του.

4 Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λιμε-
νικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη 
αναγκών του.

5 Μετατροπή οργανικής θέσης μετά την αποχώρη-
ση της υπαλλήλου που την κατείχε.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην Δ12α/Γ.Π. οικ. 68856/
2202/21-12-2018 απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5855/28-12-2018 (τ.Β’).

7 Διόρθωση σφάλματος στην 7831/11-7-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης.

8 Διόρθωση σφαλμάτων στην 1365/20836/28-6-2018
απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2951/20-7-2018 (τ.Β’).

9 Διόρθωση σφάλματος στην 1368/20843/28-6-2018
απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πα-
τρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2969/24-7-2018 
(τ.Β’).

10 Διόρθωση σφάλματος στην 813/12745/24-4-2018
απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πα-
τρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1715/17-5-2018
τ.Β’).

11 Διόρθωση σφαλμάτων στην 822/12755/24-4-2018
απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πα-
τρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1609/9-5-2018 
(τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   Γ3β/Γ.Π.οικ.5424 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Α4β/

Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β' 2932) απόφασης του 

Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης 

πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κρι-

τηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, δια-

δικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκρι-

ση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης 

και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγεί-

ας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερ-

δοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/

1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις 

αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018 (Β' 939) και Γ3β/

Γ.Π.οικ.47525/2018 (Β' 2444) αποφάσεις.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β' 2932) από-

φαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνη-
σης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, 
προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε 
άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χο-
ρήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονά-
δων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη 
Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999», 
όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ. 
15670/2018 (Β' 939) και Γ3β/Γ.Π.οικ.47525/2018 (Β' 2444) 
αποφάσεις.

2. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α') για την 
«Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τις διατάξεις του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α') για τη «Με-
ταρρύθμιση της Διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών 
ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων 
και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδο-
τικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α') «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

5. Την απόφαση 876/16-5-2000, (Β' 661) των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του 
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχο-
κοινωνικές Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και 
των προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων 
του άρθρου 9 του ν. 2716/1999», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

6. Την απόφαση 156618/25-11-2009, (Β' 2444) της 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθο-
ρισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέ-
ντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την απόφαση 1662/21-5-2001, (Β' 691) του Υπουρ-
γού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λει-
τουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999 καθώς 
και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την απόφαση 107931/22-11-2013 (AAA: BΛO80-
NMK) της Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Επικαιροποίηση 
προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοι-
νωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα 
πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

9. Την απόφαση 107933/22-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-
ΚΣΞ) της Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Επικαιροποίηση 
προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοι-
νωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια 
του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

10. Την αριθμ. Β1α/100414/24-12-2018 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

11. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2469/
1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/1997) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης 
Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β' 2932) του Υπουργού Υγείας 
με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας 
και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολο-
γητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για 
έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον 
Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του 
άρθρου 11 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιη-
θείσα με τις αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ. 15670/2018 (Β' 939) και 
Γ3β/Γ.Π.οικ.47525/2018 (Β' 2444) αποφάσεις, ως κάτωθι:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστί-
θενται εδάφια ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση μη δυνατότητας συ-
μπερίληψης πιστοποιητικού στον υποφάκελο δικαιο-

λογητικών συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο λόγω 
καθυστέρησης της έκδοσης του από τις αρμόδιες δι-
οικητικές αρχές, ο φορέας δύναται να υποβάλει αντ' 
αυτού αντίγραφο της αίτησής του προς την αρμόδια 
διοικητική αρχή για την χορήγηση του πιστοποιητικού, 
εφόσον αυτή έχει πρωτοκολληθεί εντός της προθεσμίας 
υποβολής του υποφακέλου συμμετοχής, συνοδευόμενη 
από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου σχε-
τικά με το περιεχόμενο του πιστοποιητικού, και με την 
υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού στη συνέ-
χεια, και πάντως πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής.

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομι-
σθεί, ή προσκομισθεί μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής, ή το 
περιεχόμενο του προσκομισθέντος πιστοποιητικού δεν 
συμπίπτει με το περιεχόμενο της προηγηθείσας υπεύθυ-
νης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου, ο φορέας απο-
κλείεται από τη συγκεκριμένη διαδικασία Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Μέσα σε ένα μήνα από την ανάρτηση στο πρό-
γραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του τελικού πίνακα σύμφωνα με 
την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου, ο φορέας 
υποβάλλει φάκελο στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας με τα δικαιολογητικά όπως προβλέ-
πονται στο επόμενο άρθρο. Ο Υπουργός Υγείας, μετά 
την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών από 
τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, εκδίδει την άδεια ίδρυσης 
της προβλεφθείσας Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται στην 
περίπτωση Μονάδων που αναπτύσσονται με πόρους 
από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Της χορήγησης άδειας ίδρυσης προηγείται η έκδοση 
απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας, στην οποία και εξει-
δικεύεται ο φορέας που επιλέχθηκε, βάσει του ανωτέρω 
τελικού πίνακα.

Ο φορέας που επιλέχθηκε για τη λειτουργία Μονάδας 
Ψυχικής Υγείας βάσει της ανωτέρω διαδικασίας δύναται 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να υποβάλει τεκμηρι-
ωμένη πρόταση για την ανάπτυξη Προγράμματος Προ-
στατευόμενων Διαμερισμάτων στη Διεύθυνση Ψυχικής 
Υγείας, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση. Για 
την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των 
Προστατευμένων Διαμερισμάτων ισχύουν τα οριζόμενα 
στην παρούσα απόφαση».

3. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας δύνανται να αναπτύσ-

σουν Προγράμματα Προστατευόμενων Διαμερισμάτων, 
κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. Η υπο-
βολή του αιτήματος του φορέα λειτουργίας της Μονάδας 
για ανάπτυξη Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερι-
σμάτων δεν υπόκειται σε προθεσμία. Για την έκδοση των 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Προστατευμένων 
Διαμερισμάτων ισχύουν τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση, εξαιρουμένων των δικαιολογητικών που συν-
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δέονται αναπόσπαστα με τη διαδικασία της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

4. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση 

άδειας ίδρυσης.
Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης απαιτείται:
1. Η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο φορέα 

στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, 

που προτάθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ότι 
αποδέχεται τον ορισμό του στη θέση αυτή.

Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του Επι-
στημονικά Υπευθύνου ο Υπουργός Υγείας, μετά από 
εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, αναθέτει την 
ανάπτυξη της Μονάδας στους επόμενους επιλαχόντες 
φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά 
τη σειρά κατάταξής τους και στην περίπτωση που αυτό 
δεν είναι δυνατό, ακολουθείται η διαδικασία πρόσκλη-
σης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β'.

3. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, όπου αναφέρεται 
ονομαστικά το σύνολο του προσωπικού που θα απα-
σχοληθεί στη Μονάδα.

4. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί μη μεταβολής 
των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας 
σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 4.

Μεταβολές μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής 
ομάδας, και ειδικότερα του ψυχιάτρου, παιδοψυχιάτρου, 
ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, τε-
λούν σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση έγκρισης 
της Επιτροπής Αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται η 
παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, 
όπως αυτή προτάθηκε και αξιολογήθηκε. Σε περίπτω-
ση που η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν εγκρίνει κάποια 
μεταβολή και ο φορέας δεν συμμορφωθεί σχετικά, ο 
Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Ψυχικής Υγείας, αναθέτει την ανάπτυξη της Μονάδας 
στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθεί-
σας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξης 
τους και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, 
ακολουθείται η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄».

Σε περιπτώσεις εξειδικευμένων Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας, τα μέλη της προτεινόμενης θεραπευτικής ομά-
δας των οποίων η μεταβολή υπόκειται στην έγκριση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης αναγράφονται ρητά στην 
πρόσκληση.

5. Άδειες άσκησης επαγγέλματος, άδειες χρησιμοποίη-
σης τίτλου ιατρικής ειδικότητας και πιστοποιητικά εγγρα-
φής στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους του ιατρικού 
προσωπικού που θα απασχοληθεί στη μονάδα.

Για το λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, υποβάλλεται η 
άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται από 
την κείμενη νομοθεσία.

6. Στην περίπτωση νομικού προσώπου που υποβάλλει 
την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προκύψει 

μεταβολές/τροποποιήσεις του καταστατικού του και 
των νόμιμων εκπροσώπων/διαχειριστών αυτού, άλλως 
υποβολή όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν αυτές.

7. Πλήρες αντίγραφο ποινικού Μητρώου και υπεύθυνη 
δήλωση περί μη δίωξης για κακουργήματα, για αδική-
ματα κατά της γενετήσιας ελευθερία, για κάποιο από 
τα αδικήματα του αρ. 8 παρ. 5 ν. 3528/2007, του νόμου 
περί ναρκωτικών, της δωροδοκίας και της διαφθοράς 
σύμφωνα και με το ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της 
δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε 
κείμενη νομοθεσία, για τα φυσικά πρόσωπα ή τους νό-
μιμους εκπροσώπους και τους διαχειριστές.

8. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης 
αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδι-
αλλαγή-εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και 
μη λύσης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για 
νομικά πρόσωπα.

9. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
10. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το κτήριο στο οποίο 

θα λειτουργήσει η μονάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρο-
νται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το 
περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τον προσδιορισμό της περιοχής (π.χ. Νομός, 
Δήμος) σύμφωνα με την πρόσκληση, καθώς και τη συμ-
μόρφωση με τις απαιτούμενες κτιριακές προδιαγραφές.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη χορήγη-
ση της άδειας ίδρυσης και μέχρι τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας, σε περίπτωση που η Διεύθυνση Ψυχικής 
Υγείας διαπιστώσει ότι ο φορέας δεν τηρεί τα οριζόμε-
να των περιπτώσεων 1 έως 10 του παρόντος άρθρου, ο 
Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Ψυχικής Υγείας, ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και αναθέτει 
την ανάπτυξη της Μονάδας στους επόμενους επιλαχό-
ντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγη-
σης κατά τη σειρά κατάταξής τους και, στην περίπτωση 
που αυτό δεν είναι δυνατό, ακολουθείται η διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
Β της παρούσας».

5. Η περίπτωση 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία δια-
φοροποίηση στα στοιχεία που δηλώθηκαν και τα δικαιο-
λογητικά που κατατέθηκαν για τη χορήγηση άδειας ίδρυ-
σης. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων, τροποποιήσεων 
και μεταβολών κατατίθενται εκ νέου τα σχετικά έγγραφα. 
Ειδικότερα όσον αφορά στις μεταβολές μελών του προ-
σωπικού, ισχύουν τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 2 και 
4 του άρθρου 7 της παρούσας. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της Μονάδας στους επόμενους επιλαχόντες φορείς ή 
νέας διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η μονάδα 
δεν διακόπτει τη λειτουργία της, εάν δεν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης σε νέο φορέα.»

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Ο φορέας οφείλει να λειτουργεί τη Μονάδα για δι-
άρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους από την χορήγηση 
της άδειας ίδρυσης με το ίδιο προσωπικό. Σε αντίθετη 
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περίπτωση εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα οριζόμενα 
στις περιπτώσεις 2 και 4 του άρθρου 7 της παρούσας.

Μετά το πέρας του έτους μεταβολές μελών του προ-
σωπικού επιτρέπονται σε περίπτωση σχετικού αιτήματος 
του εργαζομένου, ή κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης 
του Επιστημονικά Υπεύθυνου της Μονάδας προς τη δι-
οίκηση του φορέα. Ο φορέας οφείλει να υποβάλει μέχρι 
τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους στη Διεύθυνση Ψυχικής 
Υγείας υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, 
στην οποία θα αναφέρονται όλες οι μεταβολές προσωπι-
κού που έγιναν κατά το προηγούμενο έτος στη Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας δύναται, 
εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει από την αρμόδια 
Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας να γνωμοδοτήσει 
αναφορικά με την ομαλή λειτουργία της θεραπευτικής 
ομάδας της Μονάδας. Σε περίπτωση δεύτερης αρνητι-
κής γνωμοδότησης σύμφωνα με τα ανωτέρω για την 
αυτή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, ο Υπουργός Υγείας, μετά 
από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, ανακαλεί 
την άδεια λειτουργίας της Μονάδας και ακολουθείται η 
διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με 
το Κεφάλαιο Β της παρούσας. Η μονάδα δεν διακόπτει 
τη λειτουργία της, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία 
χορήγησης άδειας ίδρυσης σε νέο φορέα».

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 προστίθεται πε-
ρίπτωση στ ως εξής:

«στ. προκειμένου για Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Απο-
κατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευμένα 
Διαμερίσματα), άρνηση ένταξης ωφελουμένου που πα-
ραπέμπεται στη Μονάδα βάσει του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου, ή άρνηση επανένταξης ωφελουμένου κατόπιν 
διακομιδής του σε νοσηλευτική μονάδα εξαιτίας υποτρο-
πής ή άλλων προβλημάτων υγείας».

8. Απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
1 του άρθρου 15.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./9/1032 (2)
    Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 παρ. 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. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση 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» και το το π.δ. 
88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Το αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 1279/8-1-2019 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 έντεκα (11) Ιατρών, σε προσωρινές και 
προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ν. 2920/2001, 3599/2007, 3627/2007, 3730/2008, 3868/2010, 
4118/2013 και 4368/2016 (πρακτικό της  αριθμ. 23ης/
15-11-2018 Συνεδρίασης του Πενταμελούς Ειδικού Συμ-
βουλίου Επιλογής), στο Υπουργείο Υγείας, ως εξής:

• ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
• ΚΟΤΣΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
• ΜΠΑΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 
• ΣΑΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
• ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
• ΚΑΦΦΕΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ
• ΖΩΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ
• ΓΙΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ
• ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
• ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
• ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΡΗ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019

   Η Υπουργός

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 2121.8-3/4751/19 (3)
    Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λι-

μενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυ-

ψη αναγκών του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 

«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυ-
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θαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις.» (Α' 61), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.4509/2017 
(Α'201).

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3938/2011 
(Α'61) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 13 του ν.4138/2013 (Α'72).

γ) Του άρθρου 177 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνει-
ακός Κώδικας» (Α' 265), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α'26).

ε)Του άρθρου 2 του π.δ.70/2015 «...Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» 
(Α'114).

στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'160).

2. Την από 21-1-2019 πρόταση του Αρχηγού του Λιμε-
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Την από 27-11-2017 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού 
μέσου στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για 
παράβαση των διατάξεων του ν.4139/2013 σε συνδυα-
σμό με τα άρθρα 45,187 Π.Κ. όπως ισχύουν.

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα 
των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του 
σκάφους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν 

έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του 
αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης 
και την απόδοση του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα 
με το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α' 61), όπως αντι-
καταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του 
ν.4509/2017 (Α'201).

5. Το αριθμ. ΔΥ 24-7-2018 έγγραφο Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Πειραιά.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του 
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό 
την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, απο-
φασίζουμε:

1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική 
Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Πα-
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρη-
σιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτο-
φυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

Παράρτημα
Στοιχεία κατασχεθέντος σκάφους

Είδος
Ταχύπλοο

πνευστό σκάφος
 με ενισχυμένη γάστρα

Αριθμός Κινητήρων 4

Όνομα σκάφους «DIVERIB» Εργοστάσιο Κατασκευής
 κινητήρων

YAMAHA

Αριθμ.Λεμβ. ή Νηολ. «Αδιευκρίνιστος» Τύπος Κινητήρων «FL350AET-F350AET»

Σημαία «Αδιευκρίνιστη» Αριθμός Σειράς Κινητήρων 1)6ΑΧ-Χ-1906920 Ζ
2)6AW-X-1012289 Ζ
3)6AX-U-1006952 Ζ
4)6AW-U-1010533 A

Εργοστ. Κατασκευής - 
μοντέλου

«DIVERIB» Τόπος Φύλαξης Εγκαταστάσεις ΜΥΑ/ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ Αγιου Κοσμά

Αριθμός Πλαισίου σκάφους «Αδιευκρίνιστο» Κατάσταση μέσου Καλή

Χρώμα Μαύρου -Λευκού Λοιπός Εξοπλισμός 0 φερόμενος επί του
 σκάφους εξοπλισμός, 

κατά τον χρόνο της 
κατάσχεσης του

Ολικό μήκος 12 μέτρα Μέγιστο πλάτος 4 μέτρα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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Αριθμ. 2121.8-3/4732/19 (4)
    Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λι-

μενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυ-

ψη αναγκών του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 

«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυ-
θαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις.» (Α' 61), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.4509/2017 (Α'201).

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3938/2011 
(Α'61) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 13 του ν.4138/2013 (Α'72).

γ) Του άρθρου 177 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνει-
ακός Κώδικας» (Α' 265), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α'26).

ε) Του άρθρου 2 του π.δ.70/2015 «...Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» 
(Α'114).

στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'160).

2. Την από 21-1-2019 πρόταση του Αρχηγού του Λιμε-
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Την από 27-11-2017 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού 
μέσου στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για 

παράβαση των διατάξεων του ν.4139/2013 σε συνδυα-
σμό με τα άρθρα 45, 187 Π.Κ. όπως ισχύουν.

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα 
των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του 
σκάφους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν 
έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του 
αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης 
και την απόδοση του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα με 
το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περι-
στατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α' 61), όπως αντικαταστάθη-
κε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.4509/2017 
(Α'201).

5. Το αριθμ. ΔΥ 24-7-2018 έγγραφο Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Πειραιά.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του 
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό 
την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, απο-
φασίζουμε:

1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική 
Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Πα-
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρη-
σιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτο-
φυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

Παράρτημα
Στοιχεία κατασχεθέντος σκάφους

Είδος
Ταχύπλοο πνευστό

σκάφος με ενισχυμένη
γάστρα

Αριθμός Κινητήρων 3

Όνομα σκάφους «FOST» Εργοστάσιο Κατασκευής
κινητήρων

YAMAHA

Αριθμ. Λεμβ. ή Νηολ. «Αδιευκρίνιστος» Τύπος Κινητήρων «FL350AET-F350AET»

Σημαία «Αδιευκρίνιστη» Αριθμός Σειράς 
Κινητήρων

1) 6AX-X-1007247 X
2) 6AW-X-1012926 Y
3) 6AW-U-1014532 X

Εργοστ. Κατασκευής -
μοντέλου

«FOST» Τόπος Φύλαξης Εγκαταστάσεις ΜΥΑ/ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ Αγίου Κοσμά 

Αριθμός Πλαισίου σκάφους «Αδιευκρίνιστο» Κατάσταση μέσου Καλή

Χρώμα Γκρί Λοιπός Εξοπλισμός Ο φερόμενος επί του 
σκάφους εξοπλισμός, 

κατά τον χρόνο της 
κατάσχεσής του

Ολικό μήκος 12 μέτρα Μέγιστο πλάτος 3 μέτρα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2019 

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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Αριθμ. 2901.03/4965/2019 (5)
    Μετατροπή οργανικής θέσης μετά την αποχώρη-

ση της υπαλλήλου που την κατείχε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «....Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»
(Α' 114).

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

γ) Των άρθρων 81 και 82 του π.δ. 13/2018 "Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής" (Α' 26).

2. Την αριθμ. 2901.26/69302/2018/21-9-2018 (Γ'1191) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής 
σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου ΓΡΙΒΑ Αικατερίνης του 
Αποστόλου. 

3. Την αριθμ. 2901.03/65913/2018/7-9-2018 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής με θέμα: «Μετατροπή οργανικών θέσεων μετά 
την αποχώρηση υπαλλήλων που τις κατείχαν» με ΑΔΑ: 
ΩO124653ΠΩ-ΨΙΞ, αποφασίζουμε:

1. Τη μετατροπή μίας (01) κενής οργανικής θέσης του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μετά την αποχώ-
ρηση της υπαλλήλου που την κατείχε (σχετ. 2 του προ-
οιμίου), σε μία (01) οργανική θέση του Κλάδου ΠΕ Μη-
χανικών, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 81 του 
π.δ. 13/2018 (Α'26).

2. Μετά τη, διά της παρούσης, μετατροπή των θέσεων:
- Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών (παρ. 3 του άρθρου 81 του 

π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά εξήντα έξι (66) 
θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 
του ν. 4479/2017 (Α'94). Από τις εξήντα έξι (66) θέσεις, 
με ειδικότητες: Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Μηχανολόγου -Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολιτικού 
Μηχανικού, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμου Το-
πογράφου Μηχανικού, οι είκοσι πέντε (25) θέσεις προ-
έρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

- Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (παρ. 18 του 
άρθρου 81 του π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά 
εβδομήντα δύο (72) θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυ-
νάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α'94). Από τις 
εβδομήντα δύο (72) θέσεις οι δεκαπέντε (15) θέσεις προ-
έρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Εκ των πενήντα επτά (57) προερχομένων από το ΥΝΑΝΠ 
θέσεων, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
επτά (07) υπαλλήλων, οι θέσεις που κατέχουν μετατρέ-
πονται σε πάγιες οργανικές θέσεις: τρεις (03) του κλάδου 

ΠΕ Πληροφορικής, δύο (02) του κλάδου TE Πληροφο-
ρικής, μία (01) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και μία (01) 
του κλάδου TE Μηχανικών (παρ. 18 του άρθρου 81 του 
π.δ.13/2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
      Στη Δ12α/Γ.Π. οικ. 68856/2202/21-12-2018 απόφα-

ση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομι-
κών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5855/28-12-2018 (τ.Β’), 
στη σελίδα 68666 στη Β' στήλη, στον 4ο και 5ο στίχο 
εκ των κάτω διαγράφεται το «Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ». 

 (Από το Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Ι

(7)

      Στο Φ.Ε.Κ. 3884/Β'/7-9-2018 στο οποίο δημοσιεύθη-
κε στην 7831/11-7-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που 
αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής, 
σύμφωνα κα με την προγενέστερη με αριθμ. 5047/
27-2-2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί τροποποίη-
σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κασσάνδρας (Φ.Ε.Κ. 513/Β'/28-4-2014) διορθώνονται τα 
κάτωθι:

α) στην παράγραφο 1 του άρθρου 23: «Προϊστάμενοι 
Υπηρεσιών», ειδικότερα όπως αναγράφεται στη σελίδα 
6962 στο Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/28-4-2014, ως Προϊστάμενοι, οι 
οποίοι μπορούν να κριθούν στο Τμήμα Τεχνικών Υπη-
ρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από το 
εσφαλμένο «TE Τεχνικών Έργων» στο ορθό «TE Μηχα-
νικών Πολιτικών Δομικών Έργων»,

β) στην παράγραφο 3 του άρθρου 19: «Οργανικές 
Θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου», ειδικό-
τερα όπως αναγράφεται στη σελίδα 48481 στο Φ.Ε.Κ. 
3884/Β'/7-9-2018 διορθώνεται στην κατηγορία Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης, από το εσφαλμένο « TE Πολιτικών 
Δομικών Έργων» στο ορθό «TE Μηχανικών Πολιτικών 
Δομικών Έργων».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)
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(8)
      Στην 1365/20836/28-6-2018 απόφαση της Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2951/20-7-2018 (τ.Β'), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 37385 στην Α' στήλη, στον 30 στίχο δι-
ορθώνεται το εσφαλμένο «Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Εξειδίκευσης (ΜΔΕ)»:

στο ορθό: «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ)».

2. Στη σελίδα 37385 στην Α' στήλη, στον 49 στίχο δι-
ορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Μ.Δ.Ε»,
στο ορθό: «Δ.Μ.Σ.»,
3. Στη σελίδα 37385 στην Β' στήλη, στους 1-2 στίχους 

διορθώνεται το εσφαλμένο:
«Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε)»
στο ορθό:
«Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)»
4. Στη σελίδα 37385 στην Β' στήλη, στον 14 στίχο δι-

ορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Μ.Δ.Ε.»,
στο ορθό: «Δ.Μ.Σ.»
5. Στη σελίδα 37385 στην Β' στήλη, στον 17 στίχο δι-

ορθώνεται:
το εσφαλμένο: «κατεύθυνση»,
στο ορθό: «ειδίκευση»
6. Στη σελίδα 37385 στην Β' στήλη, στον 18 στίχο δι-

ορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση»,
στο ορθό: «Ειδίκευση»
7. Στη σελίδα 37386 στην Α' στήλη, στον 1 στίχο (ξε-

κινώντας την αρίθμηση μετά τον πρώτο πίνακα) διορ-
θώνεται:

το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση»,
στο ορθό: «Ειδίκευση»
8. Στη σελίδα 37386 στην Α' στήλη, στον δεύτερο πί-

νακα στο μάθημα με κωδικό μαθήματος MALT_Δ109 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Θεωρία της Λογοτεχνίας»,
στο ορθό: «Κριτική και θεωρία της λογοτεχνίας»
9. Στη σελίδα 37386 στην Β' στήλη, στον 1 στίχο δι-

ορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση»,
στο ορθό: «Ειδίκευση»
10. Στη σελίδα 37387 στην Α' στήλη, στον 5 στίχο δι-

ορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Σπονδές»,
στο ορθό: «Σπουδές»
11. Στη σελίδα 37387 στην Α' στήλη, στους 8-9 στίχους 

διορθώνεται: 
το εσφαλμένο: «Οικονομικών Επιστημών»,
στο ορθό: «Φιλολογίας».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ι

(9)
      Στην 1368/20843/28-6-2018 απόφαση της Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2969/24-7-2018 (τ.Β'), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

Στη σελίδα 37549 στην Β' στήλη, στον 12 στίχο διορ-
θώνεται:

το εσφαλμένο: «Οικονομικών Επιστημών»
στο ορθό: «Φαρμακευτικής».

 (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ι

(10)
       Στην 813/12745/24-4-2018 απόφαση της Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1715/17-5-2018 (τ.Β'), γίνεται η παρακάτω διόρθωση:

Στη σελίδα 18794 στην Β' στήλη, στον 13 στίχο διορ-
θώνεται:

το εσφαλμένο: «Δ.Μ.Δ.Ε.»,
στο ορθό: «Δ.Δ.Μ.Σ.».

 (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ι

(11)
       Στην 822/12755/24-4-2018 απόφαση της Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1609/9-5-2018 (τ.Β'), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 17694 στην Α' στήλη, στον 19 στίχο δι-
ορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Τήματος»
στο ορθό: «Τμήματος»
2. Στη σελίδα 17696 στην Α' στήλη, στον 8 στίχο (ξε-

κινώντας την αρίθμηση μετά τον πίνακα) διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Οικονομικών Επιστημών» 
στο ορθό: «Φιλοσοφίας».

 (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)   

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