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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μέσω της συμμετοχής
στις πανελλαδικές εξετάσεις, από το ακαδημαϊκό
έτος 2020 - 2021 και εξής.

2

Σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου με
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.

3

Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με
ψυχιάτρους από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4

Σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου με
άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5

Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των
δαπανών διενέργειας της έρευνας Συλλογικών
Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Καταλύματα), με περίοδο αναφοράς των στοιχείων τους μήνες Ιανουάριο 2020 έως και Σεπτέμβριο 2020, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών
οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ253/133030/Α5
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μέσω της συμμετοχής
στις πανελλαδικές εξετάσεις, από το ακαδημαϊκό
έτος 2020 - 2021 και εξής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέ-
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θηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί
με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου
165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), του άρθρου 4Α του ιδίου νόμου, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου
100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), του άρθρου 13Γ του ιδίου νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 166
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 218 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32).
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 1771/
1988 (Α΄ 71).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/20.2.2020 (Β΄ 643) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και
εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)».
6. Την υπό στοιχεία Φ253/139394/Α5 (Β΄ 2774/2016)
υπουργική απόφαση, σχετικά με τις εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/
Α5/21.05.2019 (Β΄ 1904) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του
συνολικού αριθμού εισακτέων ... και εφεξής» όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/40138/
Α5/23.03.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 1106).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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9. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/6.8.2020 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη»
(Β’ 3297).
10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/488/129153/Β1/28-9-2020
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ηλεκτρονική εγγραφή των εισακτέων σε Α.Ε.Ι. και
Α.Ε.Α.
1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής
και σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ανακοινώνεται
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.),
οι επιτυχόντες στα Τμήματα και Σχολές των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) υποχρεούνται μέσω
ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για το Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας τους. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι σχολικές μονάδες παρέχουν υποστήριξη στους
επιτυχόντες, όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης.
Ο επιτυχών εισάγεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με
τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε για την εισαγωγή του
στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Στη συνέχεια καλείται να συμπληρώσει τον Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ο οποίος θα
επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό
Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.. Ακολούθως, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό
κινητού τηλεφώνου. Η συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας είναι υποχρεωτική για όλους τους επιτυχόντες,
ενώ ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου πιστοποιείται
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής δια της αποστολής
προσωποποιημένου μηνύματος με μοναδικό κωδικό, τον
οποίον θα πρέπει ο αιτών να εισαγάγει στην ηλεκτρονική
εφαρμογή προς επιβεβαίωση της ορθότητάς του.
2. Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
3. Όλες οι διαδικασίες εγγραφής της παρούσας απόφασης διενεργούνται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα, είτε
από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
Άρθρο 2
Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Τμήμα ή
Σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. - Αίτημα διαγραφής
1. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής του άρθρου 1, ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι
εγγεγραμμένος σε άλλο πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου
Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. από αυτά που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020
(Β΄ 345) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
2. Εάν ένας επιτυχών, είναι ήδη εγγεγραμμένος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή
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Α.Ε.Α. της ημεδαπής, με την ίδια αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 της παρούσας, δηλώνει το Τμήμα ή
Σχολή του Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. που είναι ήδη εγγεγραμμένος
και ταυτόχρονα αιτείται τη διαγραφή του από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο Τμήμα
ή στη νέα Σχολή.
Άρθρο 3
Αποστολή πινάκων αιτούντων εγγραφής διαγραφής
1. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφών, το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποστέλλει σε κάθε Α.Ε.Ι. και
Α.Ε.Α.:
α) Συγκεντρωτικό πίνακα των εγγεγραμμένων ανά
Τμήμα ή Σχολή, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του
Υ.ΠΑΙ.Θ., ο οποίος περιέχει τουλάχιστον τα εξής βασικά στοιχεία για κάθε εγγεγραμμένο: Κωδικός Αριθμός
Υποψηφίου, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
αριθμό κινητού τηλεφώνου και Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή
Α.Ε.Α., στην περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένος σε
άλλο πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της
ημεδαπής. Στην περίπτωση των ήδη εγγεγραμμένων η
εγγραφή τους τελεί υπό την αίρεση της διαγραφής τους
από το προηγούμενο Τμήμα ή Σχολή.
β) Συγκεντρωτικό πίνακα των αιτούντων τη διαγραφή
ανά Τμήμα ή Σχολή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο νέο Τμήμα ή Σχολή, ο οποίος περιέχει
τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 4
Διαδικασία διαγραφής - εγγραφής επιτυχόντων
σε άλλο Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α.
1. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων,
που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α., απαιτείται η ολοκλήρωση της διαγραφής τους από το εν λόγω
Τμήμα ή Σχολή. Για τον λόγο αυτό οι Γραμματείες των
Τμημάτων ή Σχολών μετά τη λήψη του συγκεντρωτικού
πίνακα της περ. β΄ του άρθρου 3 διαγράφουν αμελλητί
τους αιτούντες τη διαγραφή φοιτητές.
2. Οι Γραμματείες των Τμημάτων ή Σχολών αποστέλλουν ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του νέου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. σχετική βεβαίωση διαγραφής
των φοιτητών που έχουν αιτηθεί διαγραφή σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας. Με επιμέλεια της
Γραμματείας του παλαιού Τμήματος ή Σχολής αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση διαγραφής προς
τον αιτούντα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας του στην
ηλεκτρονική εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.
3. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία ο επιτυχών δεν επιθυμεί τελικά την ολοκλήρωση της εγγραφής
του στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας, δύναται πριν την
έκδοση των βεβαιώσεων διαγραφής της προηγούμενης
παραγράφου, να υποβάλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
ανάκλησης της διαγραφής του προς τη Γραμματεία του
Τμήματος ή Σχολής, στην οποία είχε ήδη αιτηθεί ηλεκτρονικά τη διαγραφή του.
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Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Γραμματειών Τμημάτων και Σχολών
1. Οι Γραμματείες των Τμημάτων και Σχολών, ελέγχουν
και αντιπαραβάλλουν τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων που έχουν ήδη λάβει με την απόφαση κύρωσης
πινάκων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με τον πίνακα της περ. α΄ του
άρθρου 3 της παρούσας.
2. Οι Γραμματείες των Τμημάτων και Σχολών δύνανται
να χρησιμοποιούν τα επιβεβαιωμένα στοιχεία επικοινωνίας των εγγραφέντων, τα οποία περιλαμβάνονται στον
πίνακα της περ. α΄ του άρθρου 3 της παρούσας για απόδοση κωδικών χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
τους ή / και για επικοινωνία.
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών, κάθε Τμήμα ή Σχολή των Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. συντάσσει
και αποστέλλει στο Υ.ΠΑΙ.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο όλων των τελικώς εγγραφέντων, συμπεριλαμβανομένων και των επιτυχόντων που ενεγράφησαν με τις
διαδικασίες του άρθρου 7 της παρούσας.
Άρθρο 6
Χρήση δεδομένων από Υ.ΠΑΙ.Θ.
1. Για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ. μπορεί να χρησιμοποιεί
δεδομένα από άλλες βάσεις και εφαρμογές υπουργείων
ή φορέων. Αν τα ατομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται
προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με
τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, και ο αιτών δεν μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι
αποδέχεται την ορθότητά τους, τότε πρέπει να προβεί
στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων του στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου Α.Μ.Κ.Α., μέσω σχετικής αίτησής του σε οποιοδήποτε
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ο επιτυχών αφού
ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του, στην προβλεπόμενη προθεσμία.
2. Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, μπορεί να εμφανίζεται ηλεκτρονικός
σύνδεσμος για την προαιρετική συμπλήρωση στοιχείων
για στατιστικούς λόγους.
Άρθρο 7
Εγγραφή εισακτέων απευθείας στις Γραμματείες
Τμημάτων/Σχολών
1. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου για οιονδήποτε λόγο σύμφωνα
με το άρθρο 1 της παρούσας (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α.
ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή
ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν
κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή),
είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης κατά το άρθρο 1
της παρούσας, ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην
οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.
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2. Η διαδικασία εγγραφής της παρ. 1 πραγματοποιείται
με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία
του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία,
είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της
αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας) είτε με ταχυδρομική
αποστολή.
3. Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή,
η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή
φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής
και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν
δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.
4. Η αίτηση εγγραφής του παρόντος άρθρου υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε
(45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής.
5. Τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με
τη διαδικασία του παρόντος άρθρου χάνουν το ως άνω
δικαίωμα εγγραφής.
Άρθρο 8
Εξαιρέσεις από το περιεχόμενο της παρούσας
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται για την εγγραφή εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές,
τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, τις Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού
και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις σχολές
του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται και πραγματοποιείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργείο.
Άρθρο 9
Καταργούμενη απόφαση
Η υπό στοιχεία Φ253/139394/Α5/2016 κοινή απόφαση
του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2774) καταργείται
από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 10
Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από το χρονικό
διάστημα εγγραφών των επιτυχόντων στο ακαδημαϊκό
έτος 2020 - 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2020
Η Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. οικ. 40146/Δ1/11976
(2)
Σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου με
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 237), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 121).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡΙΤ./130/4480/
07-08-2020 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
10. Τις υπ΄ αρ. 20988/08-11-2019, 20989/08-112019
και 20990/08-11-2019 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ.
11. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 49.680,00 € περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου των ετών
2020 και 2021.
12. Την υπ’ αρ. 2169/153/21-01-2020 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:
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Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία
μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ηπείρου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε οκτώ (8) ιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση αναγκών
των Παραρτημάτων του, όσον αφορά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους περιθαλπόμενους τους, ως εξής:
α) τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, οι
οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ένας (1) στο
Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων για 104 ώρες (52 εβδομάδες*2 ώρες/εβδομάδα), ένας (1) στη μονάδα Ηγουμενίτσας και ένας (1) στη μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, για 260 ώρες ο καθένας
(52 εβδομάδες*5 ώρες/εβδομάδα). Στους υφιστάμενους
οργανισμούς των Παραρτημάτων ΑΜΕΑ του ΚΚΠΠ Ηπείρου δεν προβλέπονται θέσεις Ψυχιάτρων, παρόλο που οι
παθήσεις και η διαχείριση των περιστατικών που φιλοξενούνται, σχετίζονται με κατάθλιψη, γεροντική άνοια,
σχιζοφρένεια, νοητική στέρηση, παθήσεις που χρήζουν
ιατρικής φροντίδας από ψυχίατρο. Η δαπάνη που θα
προκληθεί από τις ανωτέρω συμβάσεις θα ανέλθει στο
ποσό των 15.840,00 €, ήτοι 6.600,00 € για κάθε ένα γιατρό ψυχίατρο που θα συμβληθεί με το Παράρτημα ΑΜΕΑ
Θεσπρωτίας και 2.640,00 για το γιατρό ψυχίατρο που θα
συμβληθεί με το Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων.
β) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών,
οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ένας (1) εξ
αυτών στη μονάδα Ηγουμενίτσας και ένας (1) στη μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας,
για 104 ώρες ο καθένας (52 εβδομάδες*2 ώρες/εβδομάδα). Στον υφιστάμενο Οργανισμό του Παραρτήματος
προβλέπονται οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών
ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ή
Ορθοπεδικής, οι οποίες όμως παραμένουν κενές, λόγω
αναστολής προσλήψεων και περιορισμού των αναγκών
του Παραρτήματος, καθώς τα σοβαρότερα περιστατικά
παραπέμπονται άμεσα στο Νοσοκομείο της περιοχής
(Φιλιατών), που βρίσκεται πλησίον των μονάδων. Η δαπάνη που θα προκληθεί από τις ανωτέρω συμβάσεις θα
ανέλθει στο ποσό των 5.280,00 €, ήτοι 2.640,00 € για
κάθε ένα γιατρό ορθοπεδικό που θα συμβληθεί με το
Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας.
γ) τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολόγων ή
Γενικής Ιατρικής, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους ένας (1) εξ αυτών στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων
«Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» για 520 ώρες (52 εβδομάδες *
10 ώρες/εβδομάδα), ένας (1) στη μονάδα Ηγουμενίτσας
του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας για 312 ώρες
(52 εβδομάδες * 6 ώρες/ εβδομάδα) και ένας (1) στη
μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας για 312 ώρες (52 εβδομάδες * 6 ώρες/ εβδομάδα).
Στους υφιστάμενους οργανισμούς των Παραρτημάτων
προβλέπονται τρεις (3) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ
Ιατρών (Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής), οι οποίες όμως
παραμένουν κενές, λόγω αναστολής προσλήψεων και
περιορισμού των αναγκών του Παραρτήματος, καθώς
τα σοβαρότερα περιστατικά παραπέμπονται άμεσα στο
Νοσοκομείο της περιοχής (Φιλιατών), που βρίσκεται πλησίον των μονάδων.
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Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου με γιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 28.560,00 €, ήτοι 7.800,00 €
για κάθε ένα γιατρό που θα συμβληθεί με το Παράρτημα
ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και 12.960,00 € για το γιατρό που θα
συμβληθεί με το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων.
Οι ανωτέρω ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από
το ήδη υπάρχον προσωπικό, διότι απαιτούνται εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις που δεν διαθέτει και δεν
αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων των
ανωτέρω ειδικοτήτων, διότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των περιθαλπομένων που χρήζουν τακτικής ιατρικής φροντίδας από ιατρό ειδικότητας φυσικής ιατρικής
και αποκατάστασης ή ορθοπεδικής και από παθολόγο
ή γενικής ιατρικής. Όλες οι παραπάνω ειδικότητες θα
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ημέρες και ώρες της
εβδομάδας που θα καθοριστούν από το Κέντρο κατόπιν
συμφωνίας με τους συμβαλλόμενους και επιπροσθέτως
όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Aριθμ. οικ. 40143/Δ1/11974
(3)
Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με
ψυχιάτρους από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 237), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 121).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡΙΤ./117/7907/
05-08-2020 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
10. Τις υπ΄αρ. 20614/04-10-2019 και 24963/28-01-2020
βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ.
11. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 5.250,00 € περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης των ετών 2020 και 2021 (ΚΑΕ 0413 και 0419).
12. Την υπ’ αρ. 9965/545/28-02-2020 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία
μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους, σε δύο (2) ψυχιάτρους για την παροχή ιατρικών
υπηρεσιών ψυχιατρικής παρακολούθησης των περιθαλπομένων των Παραρτημάτων του, ως εξής:
α) Έναν (1) ιατρό ψυχίατρο, για την παροχή ιατρικών
υπηρεσιών ψυχιατρικής στο Παράρτημα Ατόμων με
Αναπηρία Ξάνθης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
και ειδικότερα για 52 ώρες (52 εβδομάδες * 1 ώρα/εβδομάδα). Ο ψυχίατρος που θα συμβληθεί με το Κέντρο θα
προσφέρει τις υπηρεσίες του στο συγκεκριμένο Παράρτημα σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που κρίνει ο
ίδιος αναγκαίο και όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση
θα ανέλθει στο ποσό των 1.750,00 €.
β) Έναν (1) ιατρό ψυχίατρο, για την παροχή ιατρικών
υπηρεσιών ψυχιατρικής στο Παράρτημα Αποθεραπείας
και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής,
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και ειδικότερα για
104 ώρες (52 εβδομάδες * 2 ώρες/εβδομάδα). Ο ιατρός
ψυχίατρος που θα συμβληθεί με το Κέντρο θα προσφέρει
τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα σε ημέρες και ώρες της
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εβδομάδας που κρίνει ο ίδιος αναγκαίο και όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την
ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 3.500,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 40144/Δ1/11975
(4)
Σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου με
άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 237), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 121).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
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9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡΙΤ./112/44801π.ε./
05-08-2020 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
10. Τις υπ΄αρ. 11561/10-07-2019 και 11560/10-07-2019
βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ.
11. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 75.000,00 € περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των
ετών 2020 και 2021 (ΚΑΕ 0413, 0429 και 0412).
12. Την υπ’ αρ. 52000/4502/12-11-2019 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία
μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε οκτώ (8)
άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση
αφενός των έκτακτων αναγκών ιατρικής φροντίδας των
περιθαλπομένων και των φιλοξενούμενων παιδιών των
Παραρτημάτων του Φορέα και αφετέρου για την ομαλή λειτουργία του ΚΚΠΠ Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με
το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια και τους κανόνες
εργασίας, ως εξής:
α) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, οι
οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ένας (1) στο
Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας και ένας (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας,
β) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παιδοψυχιάτρων, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας,
γ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής
Αγωγής, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας,
δ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας, ο
οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες στην κεντρική υπηρεσία
του Κέντρου και στα Παραρτήματα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας,
ΑΜΕΑ Εύβοιας και Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας,
ε) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ένας (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας και
ένας (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας,
στ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπευτών, ο
οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα
ΑΜΕΑ Φθιώτιδας και στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας, με σκοπό την απασχόληση των περιθαλπόμενων και των φιλοξενούμενων παιδιών, την ανάπτυξη σε αυτούς ικανοτήτων για εργασία και δημιουργική
δραστηριότητα, τη βελτίωση των διαταραχών και των
φυσικών τους λειτουργιών.
Οι ανωτέρω ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από
το ήδη υπάρχον προσωπικό και δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων,
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αρ. 11561/
10-07-2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ. Όλες οι παραπάνω ειδικότητες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ημέρες
και ώρες της εβδομάδας που θα καθοριστούν από το
Κέντρο κατόπιν συμφωνίας με τους συμβαλλόμενους και
επιπροσθέτως όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 6972/Β5-299
(5)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των
δαπανών διενέργειας της έρευνας Συλλογικών
Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Καταλύματα), με περίοδο αναφοράς των στοιχείων τους μήνες Ιανουάριο 2020 έως και Σεπτέμβριο 2020, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών
οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα της περ. ζ της παρ. 1
του άρθρου 14,
β. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α΄ 114),
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
δ. του ν. 4336/2015 με θέμα «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94) και ιδίως την παράγραφο Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών,
Υποπαράγραφο Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικρατείας» του άρθρου 2 αυτού,
ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
στ. της υπό στοιχεία ΓΠ - 400/27-8-2012 απόφασης, με
θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Β΄ 2390),
ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 85),
η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής
ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 201),
θ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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2. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός του
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»
(Υ.Ο.Δ.Δ 95/2016).
3. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές
στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό
2015/759.
4. Τον Κανονισμό 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011, για
τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του Τουρισμού.
5. Την υπό στοιχεία 253/Α2-99/9.1.2020 (ΑΔΑ: 65Γ56ΣΙ96Ν) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την
πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429
του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού έτους
2020.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν δέκα εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα
δύο λεπτών (€ 119.989,62), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού
έτους 2020 (KAE 0429).
7. Η ανωτέρω δαπάνη ύψους εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο
λεπτών (€ 119.989,62), για το οικονομικό έτος 2020, αποτελεί μέρος της υπό στοιχείο (5) του σκεπτικού απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης υπό στοιχεία 253/
Α2-99/9.1.2020 α/α 35.
8. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των
ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό
να καλυφθεί από εξωτερικούς συνεργάτες ερευνητές,
προβλέπεται να μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας
υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., χωρίς αμοιβή για τα ερωτηματολόγια, αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση
των στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια της μηνιαίας έρευνας Συλλογικών Καταλυμάτων
Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Καταλύματα) κατά
τη διάρκεια του έτους 2020, με περίοδο αναφοράς των
στοιχείων τους μήνες Ιανουάριο 2020 έως και Σεπτέμβριο 2020.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού και
Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών τη
διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
2. Σκοπός της έρευνας είναι η συγκέντρωση στοιχείων
σχετικά με τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις ημεδαπών
και αλλοδαπών σε τουριστικά καταλύματα σύντομης
διαμονής (Ενοικιαζόμενα Καταλύματα). Δεδομένης της
αυξανόμενης σημασίας των καταλυμάτων σε μικρότερες
εγκαταστάσεις τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για
την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής
βιομηχανίας.
3. Η έρευνα περιλαμβάνει 18.562 ενοικιαζόμενα καταλύματα από ολόκληρη τη Χώρα, με βάση το σχετικό μητρώο, το οποίο παρασχέθηκε από το Υπουργείο
Τουρισμού με τα καταλύματα που έλαβαν υγειονομικό
πρωτόκολλο για να λειτουργήσουν.
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Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση του μητρώου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με ταυτοποίηση των μονάδων
ηλεκτρονικά από το μητρώο του Υπουργείου Τουρισμού, με σχετική εφαρμογή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και με τηλεφωνική
επικοινωνία, εφόσον χρειαστεί.
Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της WEB εφαρμογής «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και
με ιδιώτες-συνεργάτες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για όσα καταλύματα δεν απαντήσουν ηλεκτρονικά. Εκτιμάται ότι θα ερευνηθούν
με ιδιώτες- συνεργάτες περίπου 9.661 ενοικιαζόμενα καταλύματα.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
• Ενημέρωση Μητρώου
• Επιλογή ιδιωτών - συνεργατών
• Εκπαίδευση του προσωπικού και των ιδιωτών-συνεργατών, για την ορθή
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας
• Συλλογή των στοιχείων
• Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
• Εισαγωγή των στοιχείων και παραγωγή των αρχείων δεδομένων
• Μηχανογραφικός έλεγχος
• Παραγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
• Παραγωγή και έλεγχος των τελικών πινάκων
• Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας
• Κατάρτιση δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας
• Αποστολή των στοιχείων στη Eurostat και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
4. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν υπό τη μορφή πινάκων, σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας.
5. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου, οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών,
• Ιδιώτες - συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τη συλλογή των ερωτηματολογίων από τις επιχειρήσεις,
μέχρι 500, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχει η δυνατότητα συλλογής από υπαλλήλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
6. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται ως εξής:
αμοιβή
πλήθος
ερωτηματολογίου
ερωτηματολογίων
(σε ευρώ)

έρευνα

1
Συλλογικών
Καταλυμάτων
Σύντομης
Διαμονής
(Ενοικιαζόμενα
Καταλύματα), Ιδιώτες έτους 2020
Συνεργάτες
Σύνολο

2

12,42

συνολική
δαπάνη
(σε ευρώ)

δαπάνη περιόδου
1/5/2020-31/12/2020
(σε ευρώ)

(3)=(1)*(2)=(4)+(5)

4

9.661

119.989,62

119.989,62

9.661

119.989,62

119.989,62

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εκατό δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά
(€ 119.989,62) για το οικονομικό έτος 2020 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 2 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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