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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.».

2

Αναδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.».

3

4

Τροποποίηση της 5387/81/5-02-2019 κοινής
υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων
(5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων,
για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας»
(Β΄ 314).
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αναδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.».
Με τη Φ.894/15/826400/Σ.772/24 Απρ Φεβ 20 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013,
καθώς και το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287) και
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881 (Α΄ 110).
β. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

Αρ. Φύλλου 1791

γ. Των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα.
γίνεται αποδεκτή η δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Γενικό Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία συνίσταται σε δύο (2) όργανα
θερμικής απεικόνισης Thermis ELR CLIP-ON, συνολικής
αξίας είκοσι χιλιάδων και πεντακοσίων (20.500,00 €)
ευρώ.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
I

(2)
Αναδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.».
Με την Φ.894/16/826402/Σ.773/24 Απρ Φεβ 2020 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013,
καθώς και το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287) και
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881 (Α΄ 110).
β. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
γ. Των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα.
γίνεται αποδεκτή η δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Γενικό Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία συνίσταται σε τρείς (3) θερμικές
διόπτρες Thermis ELR STAND ALONE, συνολικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων (29.500,00 €) ευρώ.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. οικ.16795/307
(3)
Τροποποίηση της 5387/81/5-02-2019 κοινής
υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόγραμμα
δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β΄ 314).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152), όπως
ισχύει,
2. το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258),
3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
4. το άρθρο 40 του ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200),
5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
6. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
7. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(ΕΕ L 352 της 24. 12.2013 σ. 1 έως 8),
8. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
9. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
10. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
11. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
12. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
13. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
14. την 5387/81/5-02-2019 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής
ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτο-
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απασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας» (Β΄ 314),
15. το 16491/27-02-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ, με το
οποίο διαβιβάστηκε η 1451/19/25-02-2020 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,
16. την 12457/714/13-03-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
17. την ανάγκη συμπλήρωσης των κριτηρίων ένταξης
δικαιούχων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής
ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας» (Β΄ 314),
18. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει
προβλεφθεί με την 5387/81/5-02-2019 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 314), αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση της 5387/81/5-02-2019 κοινής
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Πρόγραμμα δεύτερης
επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή
τους στην αγορά εργασίας» (Β΄ 314), ως εξής:
Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τροποποιείται ως εξής:
«ε) να έχουν καταβάλει για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
να έχουν ρυθμίσει τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10)
ευρώ, του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας της παρ. β΄
του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και να είναι
ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης».
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 5387/81/
5-02-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 314).
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
I

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./28/8377
(4)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018
«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 105/
Α΄/14-6-2019), τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012) και τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/2010), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄/119/08-07-2019) με θέμα
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -
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Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄/121/09-07-2019) με θέμα
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το
π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
3. Τη ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Το Γ4β/Γ.Π. 18351/19-03-20 αίτημα του Υπουργείου
Υγείας.

18407

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. 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.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02017911105200004*

