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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π ΕΡ Ι ΕΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.951/01/06/ 22.05.2006
απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ)»
(Β’ 652).

2

Περί καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος έτους 2018.

3

Απόδοση σε συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έτους 2017.

4

Παροχή εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο και
Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γραμματείας του
ΝΣΚ, στον Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα
του ΝΣΚ, στους Παρέδρους και Δικαστικούς Πληρεξουσίους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου του ΝΣΚ» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

5

Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους Σταύρο Σπυρόπουλο που
υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, να υπογράφει «Με
εντολή Προέδρου του ΝΣΚ».

6

Κοστολόγηση της δοκιμασίας «Oncotype DX».

7

Κοστολόγηση ογκολογικών βιοδεικτών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.951/1/61831/Σ.14237
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.951/01/06/ 22.05.2006
απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση
του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης
Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού
(ΕΚΟΕΜΝ)» (Β’ 652).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2913/2001 «Ρύθμιση

Αρ. Φύλλου 3969

θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).
β. Της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/
ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139).
2. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).
3. Την πρόταση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
4. Την αριθμ. 15Α/2018 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ειδικού
Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος υπολογισμού καταβαλλόμενης
οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΝ
1. Η παρ.1 του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.951/01/06/
22.05.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
(Β’ 652), αναριθμείται σε περίπτωση α’ και στην ίδια παράγραφο προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής:
«β. Ειδικά για τους μετόχους του ΜΤΝ που εξέρχονται
από την υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017
(Α’ 74) και καθίστανται μερισματούχοι του ΜΤΝ, η ετήσια
οικονομική ενίσχυση από τον ΕΚΟΕΜΝ υπολογίζεται με
βάση το βαθμό ή τη θέση σύμφωνα με τα οποία απονέμεται το μέρισμα από το ΜΤΝ. Πλήρης οικονομική
ενίσχυση χορηγείται σε μερίδια που αντιστοιχούν σε
35ετή συντάξιμη υπηρεσία που αναγνωρίζεται από το
Ταμείο. Για συντάξιμη υπηρεσία που αναγνωρίζεται από
το Ταμείο από τριάντα έξι (36) μέχρι και σαράντα δύο
(42) έτη τα μερίδια αυξάνονται ανάλογα. Για συντάξιμο
χρόνο μικρότερο των τριάντα πέντε (35) ετών τα μερίδια
μειώνονται ανάλογα.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.951/01/06/
22.05.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
αναριθμείται σε περίπτωση α’ και στην ίδια παράγραφο
προστίθεται νέα περίπτωση β’ ως εξής:
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«β. Ειδικά για τους μετόχους του ΜΤΝ που εξέρχονται
από την υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017
(Α’ 74) και καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου, τα
μερίδια για τριάντα πέντε (35) έτη συντάξιμης υπηρεσίας
ορίζονται ανά κατηγορία μισθολογικής κατάταξης των
μετόχων, κατά βαθμό ή θέση, ως εξής:

Τεύχος Β’ 3969/12.09.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

αα. Α’ Κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης

(1)

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.)

100,00

Αριθμ. Φ.950.1/01/284685/Σ.2272
(2)
Περί καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης του
Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος έτους 2018.

(2)

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
(Α/Γ.Ε.Ν.) και Λιμενικού Σώματος

98,00

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

(3)

Αρχηγός Στόλου και Υπαρχηγοί Πολεμικού
Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος

96,00

(4)

Αντιναύαρχος

94,00

(5)

Υποναύαρχος

90,00

(6)

Αρχιπλοίαρχος

87,00

(7)

Πλοίαρχος

82,00

(8)

Αντιπλοίαρχος

76,00

(9)

Πλωτάρχης

68,00

Α/Α

Βαθμός (ή θέση ευθύνης)

(10) Υποπλοίαρχος

Μερίδια

60,00

(11) Ανθυποπλοίαρχος

52,00

(12) Σημαιοφόρος

46,00

ββ. Β’ Κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης
Α/Α Βαθμός

Μερίδια

(1)

Πλοίαρχος

72,00

(2)

Αντιπλοίαρχος

70,00

(3)

Πλωτάρχης

68,00

(4)

Υποπλοίαρχος

66,00

(5)

Ανθυποπλοίαρχος

64,00

(6)

Σημαιοφόρος

62,00

(7)

Ανθυπασπιστής

58,00

(8)

Αρχικελευστής

54,00

(9)

Επικελευστής

50,00

(10) Κελευστής

42,00

γγ. Γ’ Κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης
Α/Α Βαθμός

Μερίδια

(1)

Ανθυπασπιστής

63,00

(2)

Αρχικελευστής

61,00

(3)

Επικελευστής

58,00

(4)

Κελευστής

52,00

(5)

Δίοπος

40,00

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
01.01.2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Το άρθρο 4 του ν. 1544/1985 (ΦΕΚ Α’ 80 από
08.05.1985).
β. Το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 29 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄/2013).
γ. Τα άρθρα 20, 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014) και το άρθρο 1
του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38/14-03-1997).
δ. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ A’ 116/23-09-2015).
ε. Την ΔΗΔ/Φ.40/1057 από 14-01-2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 116/2015).
στ. Την 2/91240/ΔΠΓΚ//20-12-17 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ.
ζ. Την 2/39549/0026/12-06-2015 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1138).
η. Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ (ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για
το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας του ΚΑΕ 2442 «Επιχορήγηση σε μουσεία», στον οποίο έχει γίνει σχετική πρόβλεψη, αποφασίζουμε:
Την ετήσια επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου της
Ελλάδος, για το οικονομικό έτος 2018, στο ποσό των
10.000,00 ευρώ, καταβλητέα σε βάρος του φορέα 11-300
ΚΑΕ 2442 «Επιχορήγηση σε Μουσεία», του προϋπολογισμού ΥΕΘΑ/ΓΕΝ, έτους 2018.
3. Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος παρακαλείται για
την ανάρτηση στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων
του Προγράμματος Διαύγεια, των στοιχείων των δαπανών οι οποίες αφορούν στο ποσό της παρούσας επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β του ν. 3861/2010
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Τεύχος Β’ 3969/12.09.2018
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Αριθμ. 41777/1303
(3)
Απόδοση σε συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έτους 2017.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 85).
β) Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και
άλλες διατάξεις» (Α’ 258).
γ) Του π.δ. 63/22.4.2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
δ) Του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
ε) Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Του π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. Υ.13471/4878/17-03-2018 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β’ 814), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. οικ. 59285/18416/2017 (ΦΕΚ 4503/Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Την αριθμ. Φ80000/οικ.26392/1075/21.7.2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και
Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ω9ΚΑ465Θ1Ω-ΦΟΘ).
5. Τα σχετικά αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων:
α) Π.Ο.Π.Σ. αριθμ. 278/16-6-2017, 318/10-11-2017,
399/22-3-2018 και 445/2-7-2018.
β) Π.Ο.Σ.Υ.Τ.Α. αριθ. 2/3-3-2017 και 1/23-1-2018.
γ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών αριθμ.
26/2017 και αριθμ. 21/19-7-2018.
δ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας αριθμ. 970/2017, 497/2016 και 757/2017.
ε) Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και ΕΤΜ
αριθμ. 4057/2017.
στ) Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων
αριθμ. 52/6-4-2017, 64/28-6-2017 και 92/15-11-2017.
ζ) Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων αριθμ. 481/9-6-2017 και 482/12-6-2017 και
η) Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
αριθμ. 2586/15-11-2017.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του ΟΑΕΔ ύψους 2.082.800,00 € περίπου, η οποία θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3395 «Απόδοση των
εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Ορ-

γανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.»
έτους 2018 του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του
Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.).
7. Την αριθμ. οικ. 26754/2192/11-5-2018 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:
Για την οικονομική ενίσχυση των κάτωθι αναφερομένων συνταξιουχικών οργανώσεων αποδίδεται ποσό από
την προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016
(ΦΕΚ 85/Α΄) μηνιαία εισφορά 0,20 €, η οποία παρακρατήθηκε από συνταξιούχους το έτος 2017 από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, ανάλογο του αριθμού
συνταξιούχων του κλάδου ή εργασιακού χώρου που
εκπροσωπούν, ως ακολούθως:

Π.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Π.Ο.Σ.Υ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Π.Ο. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Π.Ο. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΤΜ
Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ/ΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
(σε €)
450.000
49.000
100.000
90.000
1.350.000
32.500
2.300
9.000
2.082.800

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην άμεση απόδοση των ποσών
στις αναφερόμενες οργανώσεις από το Λογαριασμό
Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013,
μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τα
παραπάνω οριζόμενα.
Η αριθμ. οικ. 26806/699/11-5-2018 (Β’ 1841) υπουργική απόφαση, ανακαλείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2018
Η Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 276
(4)
Παροχή εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο και
Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γραμματείας του
ΝΣΚ, στον Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα
του ΝΣΚ, στους Παρέδρους και Δικαστικούς Πληρεξουσίους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου του ΝΣΚ» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περ. α΄ και 11 του
ν. 3086/ 2002 (Α’ 324), όπως ισχύει.
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2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε:
Α. Εξουσιοδοτούμε τους παρακάτω να υπογράφουν με
τη διατύπωση «Με εντολή Προέδρου του ΝΣΚ»:
1. Τον Προϊστάμενο και Αναπληρωτή Προϊστάμενο της
Γραμματείας του ΝΣΚ και τους Παρέδρους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ:
α) Τις εντολές για την άσκηση αγωγής, έγκλησης και
κάθε άλλης επιθετικής δικαστικής πράξης ή ενέργειας
καθώς και τις σχετικές με αυτές πράξεις πληρεξουσιότητας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή συλλογικού
οργάνου ή Αρχής της ημεδαπής.
β) Τις εντολές χειρισμού προδικαστικών ερωτημάτων ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΔΕΕ) καθώς και τις εντολές χειρισμού υποθέσεων της
καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώπιον των Οργάνων και των
Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Τις πράξεις ανάθεσης πληρεξουσιότητας για τον
χειρισμό των υποθέσεων προς τα Γραφεία Νομικού
Συμβούλου και τα Δικαστικά Γραφεία, καθώς και προς
τους Δικηγόρους του Δημοσίου, μέσω των αρμοδίων
διοικητικών υπηρεσιών.
δ) Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται προς τις ελληνικές Διπλωματικές Αρχές αποφάσεις του Προέδρου
του ΝΣΚ για ανάθεση σε δικηγόρους της αλλοδαπής του
χειρισμού υποθέσεων για λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου ενώπιον των εκεί δικαιοδοτικών αρχών καθώς
και τη συναφή με τις υποθέσεις αυτές αλληλογραφία.
Κατ’ εξαίρεση, σε σοβαρές υποθέσεις ή σε υποθέσεις
εξαιρετικά μεγάλου οικονομικού αντικειμένου τις ως άνω
εντολές και πράξεις υπογράφει ο Πρόεδρος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
2. Τον Προϊστάμενο και Αναπληρωτή Προϊστάμενο της
Γραμματείας του ΝΣΚ, τους Παρέδρους που υπηρετούν
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ και τον Γραμματέα και
Αναπληρωτή Γραμματέα του ΝΣΚ:
α) Τις εντολές για εκτός έδρας μετακίνηση του κυρίου
και διοικητικού προσωπικού.
β) Τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται για εκτέλεση αποφάσεις σε βάρος του Δημοσίου μαζί με την εκκαθάριση του πληρωτέου ποσού, με εξαίρεση την εκτέλεση
αποφάσεων μόνο ως προς τη δικαστική δαπάνη.
γ) Τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται για εκτέλεση
οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι οποίες εκδίδονται σε βάρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας ή αποδέχονται φιλικούς διακανονισμούς μεταξύ των διαδίκων μερών.
δ) Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται προς τους
αρμόδιους φορείς τα παραστατικά πληρωμής δικηγόρων αλλοδαπής για τον χειρισμό υποθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
ε) Τις εκθέσεις επίδοσης εγγράφων και δικογράφων
προς το Δημόσιο.
3. Τον Προϊστάμενο και Αναπληρωτή Προϊστάμενο της
Γραμματείας του ΝΣΚ, να υπογράφουν τα πιστοποιητικά που αφορούν στην άσκηση δικηγόρων στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους.
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4. Τους Δικαστικούς Πληρεξουσίους που υπηρετούν
σε Σχηματισμούς της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους να υπογράφουν και να αποστέλλουν τα διαβιβαστικά έγγραφα των Σχηματισμών
τους, που έπονται της αρχικής εντολής.
Β. Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα έγκρισης χορήγησης αντιγράφων από τα έγγραφα που φυλάσσονται
στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους ή προέρχονται από αυτό, στον Προϊστάμενο και
Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γραμματείας του ΝΣΚ και
τους Παρέδρους του ΝΣΚ που υπηρετούν στην Κεντρική
Υπηρεσία του ΝΣΚ.
Γ. Η προηγούμενη απόφαση αριθμ. 440/6.12.2017
καταργείται.
Δ. Από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 275
(5)
Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους Σταύρο Σπυρόπουλο που
υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, να υπογράφει «Με
εντολή Προέδρου του ΝΣΚ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 24, 65, 66 και 67 του
ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
ισχύουν.
2) Τις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).
3) Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 3 περ. α’, 16 και
23 του ν. 3086/2002 (Α’ 324), όπως ισχύει μετά την
αντικατάσταση της περ. α’ με το άρθρο 60 παρ. 1δ του
ν. 4370/2016 (Α’ 37).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Ν.Σ.Κ.» (Α’ 214).
5) Την 340/30-8-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 139/2005) «Περί μεταβίβασης εξουσίας
στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
στο νόμιμο αναπληρωτή του να υπογράφει με "Εντολή
Υπουργού" αποφάσεις, πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων
και έγγραφα αρμοδιότητας του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους».
6) Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Περιφερειακών Γραφείων του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, αποφασίζουμε:
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Τεύχος Β’ 3969/12.09.2018

1. Εξουσιοδοτούμε τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους
Σταύρο Σπυρόπουλο που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να υπογράφει με τη διατύπωση «Με εντολή Προέδρου ΝΣΚ»:
α) τεκμηριωμένα αιτήματα για την κατάρτιση σχεδίων
αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων,
β) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης κάθε είδους δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών
μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
γ) αποφάσεις μεταβίβασης πιστώσεων με εντάλματα
Επιτρόπων στις περιφερειακές υπηρεσιακές μονάδες
του ΝΣΚ σε βάρος των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί
στον προϋπολογισμό εξόδων του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, μέχρι ποσού 150.000 ευρώ.
2. Η προηγούμενη απόφαση αριθμ. 85/21.2.2017
καταργείται.
3. Από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Γ2(δ)/οικ. 61918
(6)
Κοστολόγηση της δοκιμασίας «Oncotype DX».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3918/2011
(ΦΕΚ 31/Α’) «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ80/06-10-2017 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β’).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας (ΦΕΚ 148/Α΄/2017).
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168/Β’).
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν.
Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169/Β’).
7. Την αριθμ. Γ2δ/οικ.19477/7.3.18 υπουργική απόφαση «Αποδοχή της αριθμ. 13 απόφασης της 266ης/
15-12-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».

8. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 56788/20.7.18 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γεν. Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του ΕΟΠΥΥ (ΚΑΕ 0671.01 και 0673.00) η οποία δε δύναται
να υπολογιστεί διότι εξαρτάται από τον αριθμό των εξεταζόμενων. Σε κάθε περίπτωση όμως η εν λόγω δαπάνη,
θα αντισταθμιστεί με την εφαρμογή του μηχανισμού
αυτόματης επιστροφής (clawback) που επιβάλλεται πέραν του ορίου πληρωμών της κατηγορίας «Υπηρεσίες
διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων» (υπουργική απόφαση ΕΑΠΕ/Γ.Π. 44539/ΦΕΚ Β΄/2276/18.6.2018), αποφασίζουμε:
Την κοστολόγηση της δοκιμασίας «Oncotype DX» στην
τιμή των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (βάση τιμολογίου).
Η δοκιμασία «Oncotype DX» θα πρέπει να εμφανίζεται σε ασθενείς με Ca μαστού, που εμπίπτουν στις εξής
περιπτώσεις:
α) Στις μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με ER+, PR+. HER2(-), με αρνητικούς λεμφαδένες ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Στις προεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με ER+, PR+.
HER-2(-), με αρνητικούς λεμφαδένες και νόσο Luminal A;
(ki- 67% < 20%) ανεξαρτήτως ηλικίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2(δ)/οικ.61919
Κοστολόγηση ογκολογικών βιοδεικτών.

(7)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3918/2011
(ΦΕΚ 31/Α’) «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ80/06-10-2017 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β’).
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4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας (ΦΕΚ 148/Α/2017).
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168/Β’).
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 44549/Δ9.12193/ 9.10.2015
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν.
Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169/Β’).
7. Την αριθμ. Γ2δ/οικ. 58452/26.7.2018 υπουργική απόφαση «Αποδοχή της αριθμ. 16 απόφασης της 265ης/1011-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».
8. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 19238/9.3.18 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γεν. Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, που θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του και οι οποίες υπόκεινται
στα καθορισμένα όρια δαπάνης του Μ.Π.Δ.Σ.. Το ύψος
της εν λόγω επιβάρυνσης δεν δύναται να υπολογιστεί
ακριβώς, διότι εξαρτάται από τον αριθμό των περιστατικών. Όμως σε κάθε περίπτωση, στον ιδιωτικό τομέα,
θα αντισταθμιστεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης
επιστροφής (clawback), σύμφωνα με το ισχύον νομικό
πλαίσιο, ενώ στο δημόσιο τομέα θα βαρύνει τον ΚΑΕ
0673.00, αποφασίζουμε:
Την κοστολόγηση διαγνωστικών εξετάσεων ογκολογικών βιοδεικτών, για τον έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων
γονιδίων BRCA 1/2.
Ο έλεγχος και η γενετική παρακολούθηση συνιστάται σε:
• Όλες τις γυναίκες που έχουν διάγνωση επιθηλιακού
καρκινώματος των ωοθηκών, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακού ιστορικού.
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• Όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού
πριν από την ηλικία των 45 ετών.
• Όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού
σε οποιαδήποτε ηλικία και έχουν τουλάχιστον δύο (2) περιστατικά από την ίδια μεριά της οικογένειας με εμπεριστατωμένη διάγνωση Ca μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος
ή προστάτη με Cleason score μεγαλύτερο ή ίσο του 7.
• Στις γυναίκες στων οποίων την οικογένεια υπάρχει
γνωστή μετάλλαξη των γονιδίων BRCA 1/2.
Η μέθοδος με την οποία θα γίνεται η διάγνωση είναι
το Next Generation Sequencing -NGS (gold standard). Η
επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνεται
με ανεξάρτητη μέθοδο (Sanger Sequencing). Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν με εμπορικά διαθέσιμα (kits)
τυποποιημένα και πιστοποιημένα για διάγνωση με σταθερά επαναλήψιμα αποτελέσματα που έχουν δοκιμαστεί
σε κλινικές μελέτες.
Η κοστολόγησή τους είναι στα εφτακόσια (700) ευρώ.
Σε περίπτωση που το NGS δεν μπορεί να ανιχνεύσει
μεγάλες γονιδιακές αναδιατάξεις, απαιτείται η συμπληρωματική μέθοδος για την ανίχνευση αυτών (MLPA), με
συνολικό κόστος οκτακόσια (800) ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3969/12.09.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη 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.

*02039691209180008*

