
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλη-
σης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το οικονομικό 
έτος 2021.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./108/ 
6885/04-06-2021 (Β’ 2530) απόφασης κατανομής 
διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ 
και ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./154/12577/03-08-2021 (Β’  3634) 
όμοια (διόρθωση σφάλματος Β’ 4302).

3 Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Κανονισμού για 
την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυ-
τικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας.

4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία υπ’  αρ. 808/680/ 
18-06-2020 (Β’  3070) απόφασης αναφορικά με 
αλλαγή επωνυμίας προϊόντος της υποκατηγορίας 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -> ΟΣΤΟΜΙΚΑ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/91135/5069 (1)
   Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απα-

σχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γε-

νική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 

το οικονομικό έτος 2021. 

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
  1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

2. Τον ν.  4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνω-
ση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

4. Το π.δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α΄ 160).

5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01.04.2020 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ: 91ΓΘ4653Π8-Ν8Ρ) 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 247).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , στον Α.Λ.Ε. 
2120201001 ύψους 10.500,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει 
τον Ειδικό Φορέα 1031-501-0000000.

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/87540/4838/ 
24.09.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α: 
ΩΞ524653Π8-ΠΡ0) με τη με α/α: 64625 αντίστοιχη κα-
ταχώριση στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Οικονομικής Υπηρεσίας ΥΠΕΝ.

9. Την ανάγκη κάλυψης δαπάνης υπερωριακής απογευ-
ματινής απασχόλησης για το Β’ εξάμηνο 2021 (Οκτώβρι-
ος - Δεκέμβριος 2021), τριάντα (30) υπαλλήλων που υπη-
ρετούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΕΝ, οι οποίοι θα εργαστούν πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση αυξημένων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών λόγω αναγκαιότη-
τας διαχείρισης πλήθους ετερόκλητων υλοποιούμενων 
έργων και προγραμμάτων, καθώς επίσης και την εκπλή-
ρωση των καθηκόντων τους, που δεν καθίσταται δυνατή 
εντός του ωραρίου εργασίας μεταξύ των οποίων και οι 
διαδικασίες και οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου τρίτου 
της από 13ης/8/2021, ΠΝΠ η οποία  κυρώθηκε με το άρ-
θρο δεύτερο του ν. 4824/2021 (Α΄ 156), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απα-
σχόληση τριάντα (30) υπαλλήλων που υπηρετούν στη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ 
(Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης - Διεύθυνση Προ-
μηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού - Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών) και 
θα εργαστούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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για την αντιμετώπιση αυξημένων και επειγουσών υπη-
ρεσιακών αναγκών λόγω αναγκαιότητας διαχείρισης 
πλήθους ετερόκλητων υλοποιούμενων έργων και προ-
γραμμάτων, καθώς επίσης και την εκπλήρωση των κα-
θηκόντων τους, που δεν καθίσταται δυνατή εντός του 
ωραρίου εργασίας μεταξύ των οποίων και οι διαδικασίες 
και οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου τρίτου από της 
13ης/8/2021, ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύ-
τερο του ν. 4824/2021 (Α΄ 156).

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν θα υπερβαί-
νουν συνολικά τις 60 και 20 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο 
για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2021.

Η σχετική δαπάνη σε καμία περίπτωση δεν δύναται να 
υπερβεί το ύψος των 10.500€ Α.Λ.Ε. 2120201001, Ειδικός 
Φορέας 1031-501-0000000.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./193/οικ.18802 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 

108/6885/04-06-2021 (Β’ 2530) απόφασης κατα-

νομής διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας 

ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 

στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./154/12577/03-08-2021 

(Β’ 3634) όμοια (διόρθωση σφάλματος Β’4302). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και την παρ. 5 του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40),

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

3. Το άρθρο 28 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/οικ. 18686/ 
08-07-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού 

διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε 
υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου» (Β’ 2198 με ΑΔΑ: 
7Ι7Ξ465ΦΘΕ-Α5Λ), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/111/οικ.25209/28-07-2017 
(Β’ 2873) όμοια απόφαση.

5. Το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39).

6. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/824/οικ.941/ 
18.01.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών κα-
θώς και τα απαντητικά σε αυτό έγγραφα των Δ/νσεων 
Διοικητικού των φορέων,

7. Τα υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/ 713381/ 
21446/4282/3042/16-12-2020, ΥΠΠΟΑ/171569/16.04.2021 
και 332690/ΥΠΠΟΑ 14/07/2021 έγγραφα του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

8. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./108/6885/04-06-2021 
(Β’ 2530) απόφαση κατανομής διακριθέντων αθλητών/
τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./154/12577/03-08-2021 
(Β’ 3634) όμοια (διόρθωση σφάλματος Β’ 4302).

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/158/14561/ 
30.09.2021 απόφαση διάθεσης «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/151/23252/04-06-2021 από-
φασης διάθεσης διακριθέντων αθλητών/τριών κατη-
γορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/154/12543/03-08-2021 σχε-
τική απόφαση».

10. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη.

12. Τις οργανικές διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανά-
γκες των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
Τομέα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 
108/6885/04-06-2021 (Β’ 2530) απόφασης κατανομής 
διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και 
ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Φ.Κ./154/12577/03-08-2021 (Β’ 3634) όμοια (διόρ-
θωση σφάλματος Β’4302), ως εξής:

Στο Β’ 2530 στη σελ. 33806, στο νούμερο οκτώ (8) του πί-
νακα στο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ/ΑΑΔΕ, 
η διακριθείσα αθλήτρια που έχει κατανεμηθεί σε θέση 
ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ στη Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ, κατανέμεται για 
διορισμό σε θέση ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ στη Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./108/ 
6885/04-06-2021 (Β’ 2530) απόφαση κατανομής δια-
κριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ 
Φ.Κ./154/12577/03-08-2021 (Β’ 3634) όμοια (διόρθωση 
σφάλματος Β’4302), ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 2242.7-2.1/71195/2021 (3)
Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Κανονισμού για 

την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυ-

τικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου τρίτου του ν. 4078/2012 

«Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α΄ 179),

β. των άρθρων 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 102),

γ. του ν.δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροπο-
ποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της 
Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας» (Α΄ 183),

δ. του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτι-
κού Δικαίου» (Α΄ 261),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

στ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανα-
σύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Μεταφοράς Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

ζ. των άρθρων 1, 12, 23 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄  26) 
(Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 42),

η. του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121) (Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 126),

θ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

ι. του π.δ. 8/2021 «Αποδοχή Τροποποιήσεων του 2018 
στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας» (Α΄ 12),

ια. της υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας  και 
Κοινωνικών Υποθέσων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πα-
ναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,  απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 6 του Κανονισμού για την εφαρμογή 

απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο οποίος εγκρίθηκε με 
την υπ΄αρ. 3522.2/08/2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 1671), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με τις  
υπ’ αρ. 4337.6/03/2014 (Β’ 2491), 2242.7-2.1/76408/2016 
(Β’  2876), 2242.7-2.1/5625/2017 (Β’  159), 2242.7-
2.1/13960/2018 (Β’ 783) και 2242.7-2.1/476/2019/04-
01-2019 (Β’ 2) όμοιες αποφάσεις (εφεξής Κανονισμός) 
προστίθεται νέα παρ. 10 ως ακολούθως:

«10. Η σύμβαση ναυτολόγησης του ναυτικού συνεχίζει 
να είναι σε ισχύ όταν ο ναυτικός κρατείται αιχμάλωτος 
εντός ή εκτός του πλοίου, ως αποτέλεσμα πράξεων πει-
ρατείας ή ένοπλης ληστείας κατά πλοίων, ανεξάρτητα 
εάν η ημερομηνία που έχει καθορισθεί για τη λήξη της 
έχει παρέλθει ή οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα 
μέρη έχει προβεί σε γνωστοποίηση για να την αναστεί-
λει ή να την τερματίσει. Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, οι όροι:

(α) πειρατεία και,
(β) ένοπλη ληστεία κατά πλοίων νοούνται σύμφω-

να με τους αντίστοιχους ορισμούς του άρθρου 1 του 
π.δ. 8/2021 «Αποδοχή Τροποποιήσεων του 2018 στη 
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργά-
νωσης Εργασίας (Α΄  12)».

2. Στο άρθρο 7 του Κανονισμού προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 8 ως ακολούθως:

«8. Όταν ένας ναυτικός κρατείται αιχμάλωτος επί ή 
εκτός του πλοίου ως αποτέλεσμα πράξεων πειρατείας 
ή ένοπλης ληστείας κατά πλοίων, οι μισθοί και άλλες 
αξιώσεις σύμφωνα με τη σύμβαση ναυτολόγησής του, 
τη σχετική συλλογική σύμβαση ναυτικής εργασίας 
που έχει εφαρμογή και την οικεία νομοθεσία, συμπερι-
λαμβανομένου του ποσοστού μισθού που εμβάζεται 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, συ-
νεχίζουν να καταβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αιχμαλωσίας και μέχρι ο ναυτικός να απελευθερωθεί 
και να παλιννοστηθεί δεόντως ή, σε περίπτωση που ο 
ναυτικός αποβιώσει ενώ βρίσκεται σε αιχμαλωσία, μέχρι 
την ημερομηνία του θανάτου του, όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς που 
έχουν εφαρμογή.

Οι όροι της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας κατά 
πλοίων νοούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 
του άρθρου 6 του Κανονισμού».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Εργασίας και Ναυτιλίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ  
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    Αριθμ. ΔΒ3Η 644/973/οικ.25195 (4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία υπ’  αρ. 808/ 

680/18-06-2020 (Β’ 3070) απόφασης αναφορι-

κά με αλλαγή επωνυμίας προϊόντος της υποκα-

τηγορίας «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -> ΟΣΤΟΜΙΚΑ» .

 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓENΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ» 

(Α΄ 31),
β) του ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 

Υγείας, αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατά-
ξεις» (Α΄ 38),

γ) της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), 
δ) του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38),
ε) της παρ. 1α. του άρθρου 95 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), 
στ) της παρ.  8β. του άρθρου 97 του ν.  4486/2017 

(Α΄ 115),
ζ) του άρθρου 87 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).
2) Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.68258/23-10-2020 

απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός προσωρι-
νής Διοικήτριας στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 888).

3) Την υπό στοιχεία 550/765/22-4-2021 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιο-
τήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, 
τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύν-
σεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του 
ν. 3918/2011 (Α΄ 31)» (Β’ 2005).

4) Το άρθρο 50 “Οστομικά Υλικά” της υπό στοιχεία ΕΑ-
ΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινής απόφασης των Ανα-
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας “Τροπο-
ποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής από-
φασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 

Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»” (Β’ 4898).

5) Την υπό στοιχεία 484/462/18-4-2018 απόφαση του 
Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα 
Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολόγησης Ια-
τροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμά-
των Ειδικής Διατροφής».

6) Την υπό στοιχεία 1201/708/17-09-2020 απόφαση 
του Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ «Αναθεώρηση του πλαισί-
ου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης 
προϊόντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιού-
μενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ’ αρ. 
1013/694/23-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β’  3727)», 
(Β’ 4043).

7) Την υπό στοιχεία αρ. οικ. 45786/10-11-2017 από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ «Καθο-
ρισμός τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον 
ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού» (Β’ 4045).

8) Την υπό στοιχεία υπ’ αρ. 808/680/18-06-2020 από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ «Καθο-
ρισμός νέας ανώτατης τιμής αποζημίωσης για υποκα-
τηγορίες της κατηγορίας “ΟΣΤΟΜΙΚΑ” του Μητρώου 
αποζημιούμενων προϊόντων ΕΟΠΥΥ και καθορισμός 
νέας τιμής αποζημίωσης ήδη αποζημιούμενων προϊό-
ντων σε αυτές» (Β’ 3070).

9) Τη σχετική εισήγηση υπό στοιχεία ΔΒ3Η 643/948/ 
27-09-2021 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

10) Το γεγονός ότι η κατηγορία παροχής «Υγειονομικό 
Υλικό-> Οστομικά» εντάσσεται στους κλειστούς προϋ-
πολογισμούς (κλειστό όριο δαπανών) των συμβεβλη-
μένων ιδιωτών παρόχων υγείας, όπως αυτό προσδιορί-
ζεται κάθε φορά με σχετική υπουργική απόφαση και η 
οποιαδήποτε αύξηση στην προκαλούμενη δαπάνη της 
κατηγορίας θα επιστραφεί ως claw back και δεν θα επι-
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της εγγραφής με α/α 590 του Πίνακα 
1 της υπ’ αρ. οικ. 808/680/18-06-2020 (Β’ 3070) απόφα-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 2

ΤΜΧ Harmony Duo 2-piece Closed Pouch 

Standard, Opaque 13-50mm

5411200000671 5035706055424

Υγειονομικό Υλικό ->

Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ

2,27€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047041210210004*
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