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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ4α/92693 (1)
Μεταφορές/καταργήσεις Ιατρικών Τμημάτων και Μονά−

δων, με αντίστοιχη μεταφορά θέσεων προσωπικού 
που υπηρετεί σε αυτά.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3204/2003 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 296/Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του τρίτου άρθρου του Κε−
φαλαίου Β΄ του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 
νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 25/Α΄), όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011 
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 170/Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο 
Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 123908/12 ΚΥΑ «Ενοποιημένος 
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓ−
ΓΕΛΙΣΜΟΣ», του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Πολυ−
κλινική» και του Ειδικού Νοσοκομείου «Οφθαλμιατρείο 
Αθηνών»» (ΦΕΚ 3515/Β/2012).

8. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.43111 ΚΥΑ «Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»» (ΦΕΚ 
1433/Β/2012).

9. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 123881/12 ΚΥΑ «Ενοποιημέ−
νος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» και του Γενικού Νοσοκομείου 
Πατησίων» (ΦΕΚ 3499/Β/2012).

10. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 112155/12 ΚΥΑ «Οργανισμός 
του Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων» (ΦΕΚ 3515/Β/2012).

11. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 123909 ΚΥΑ «Ενοποιημένος 
Οργανισμός του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ και του Γ.Ν.Με−
λισσίων ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΦΕΚ 3499/Β/2012).

12. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.39188 ΚΥΑ «Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 
(ΦΕΚ 1252/Β/2012).

13. Την υπ’ αριθ. Υ10δ/οικ. 97174/13 Υπουργική Απόφα−
ση «Συμπλήρωση της Α9γ/38800/98 Υπ. Καν. Απόφασης
(ΦΕΚ 1232/Β/98), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με μεταγενέστερες αποφάσεις» (ΦΕΚ 2760/Β/30−10−2013).

14. Την υπ’ αριθ. Υ10δ/οικ. 101656/4−11−2013 εγκύκλιο 
του Γενικού Γραμματέα.

15. Τις υπ’ αριθ. 24042/7−10−2013, 24043/7−10−2013 και 
24045/7−10−2013 αποφάσεις του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ 
Αττικής.

16. Την υπ’ αριθ. 30η/07−10−2013 απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ., 
αποφασίζουμε:

1. Το Φαρμακευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ του ενιαίου ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ−
ΜΟΣ»− ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ −ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης, καταργείται και μία 
(1) θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με−
ταφέρεται και προστίθεται στις θέσεις του οργανισμού 
του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

2. α. Η Μονάδα Ανακούφισης Πόνου του Νοσοκομείου 
Γ.Ν.Πατησίων του ενιαίου ΝΠΔΔ Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» − ΠΑΤΗΣΙΩΝ μεταφέρεται στο Γ.Ο.Ν.Κ. 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

β. Παράλληλα οι παρακάτω οργανικές θέσεις ιατρικού 
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και λοιπού προσωπικού, του Νοσοκομείου Γ.Ν. Πατησίων 
του ενιαίου ΝΠΔΔ Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» 
− ΠΑΤΗΣΙΩΝ, μεταφέρονται και προστίθενται με τις δι−
ατάξεις της παρούσας απόφασης στους οργανισμούς 
άλλων Νοσοκομείων (μαζί με τους ιατρούς και το λοιπό 
προσωπικό που τις κατέχουν), ως εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ:
− Μία (1) θέση ειδικότητας Παθολογίας στο Νοσοκο−

μείο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, του Γ.ΝΑ ΚΑΤ−ΕΚΑ.
− Δύο (2) θέσεις ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στο 

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
− Μία (1) θέση ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στο 

Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ.
− Τέσσερις (4) θέσεις ειδικότητας Αναισθησιολογίας 

στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
− Τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας 

στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
− Μία (1) θέση ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ.
− Δύο (2) θέσεις ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής στο 

Γ.Ν.Α. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».
− Μία (1) προσωποπαγής θέση ειδικότητας Ακτινοδια−

γνωστικής στο Γ.Ν.Α. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».
ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΥ)
− Μία (1) θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακο−

ποιών στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
− Μία (1) θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακο−

ποιών στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
3.α. Τα παρακάτω Τμήματα του Νοσοκομείου Γ.Ν. 

Μελισσίων AM. ΦΛΕΜΙΓΚ του ενιαίου ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α. ΣΙΣ−
ΜΑΝΟΓΛΕΙΟ − ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης, μεταφέρονται ως ακολούθως:

− Το Πνευμονολογικό Τμήμα μεταφέρεται στο Γ.Ο.Ν.Κ. 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

− Το Ουρολογικό Τμήμα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο 
Γ.Ν.Α. ΚΑΤ του ενιαίου ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α. ΚΑΤ − Εθνικό Κέντρο 
Αποκατάστασης.

β. Παράλληλα οι παρακάτω οργανικές θέσεις ειδικευ−
μένων ιατρών ΕΣΥ και οι θέσεις ειδικευομένων ιατρών, 
του Νοσοκομείου Γ.Ν. Μελισσίων AM. ΦΛΕΜΙΓΚ του 
ενιαίου ΝΠΔΔ Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟ−
ΓΛΕΙΟ − ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ, μεταφέρονται και προστίθε−
νται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης στους 
οργανισμούς άλλων Νοσοκομείων (μαζί με τους ιατρούς 
που τις κατέχουν), ως εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ:
− Έξι (6) θέσεις ειδικότητας Πνευμονολογίας − Φυμα−

τιολογίας στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
− Μία (1) θέση ειδικότητας Ορθοπεδικής στο Νοσο−

κομείο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ του ενιαίου ΝΠΔΔ Γεν. Νοσοκομείο 
Αττικής ΚΑΤ − ΕΚΑ.

− Τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Ουρολογίας στο Νοσο−
κομείο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ του ενιαίου ΝΠΔΔ Γεν. Νοσοκομείο 
Αττικής ΚΑΤ− ΕΚΑ.

− Μία (1) προσωποπαγής θέση ειδικότητας Ουρολογί−
ας στο Νοσοκομείο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ του ενιαίου ΝΠΔΔ Γεν. 
Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ − ΕΚΑ.

− Μία (1) θέση ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής 
στο Γ.Α.Ν.Α. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
− Οκτώ (8) θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας 

Πνευμονολογίας − Φυματιολογίας στο ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

− Πέντε (5) θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας 
Ουρολογίας στο Νοσοκομείο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ του ενιαίου 
ΝΠΔΔ Γεν. Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ−ΕΚΑ.

Με την παρούσα απόφαση μεταφέρονται και οι ειδι−
κευόμενοι ιατροί που είχαν τοποθετηθεί στις παραπάνω 
θέσεις, μέχρι την λήξη της σύμβασής τους. Οι υπηρε−
τούντες ειδικευόμενοι θα υπογράψουν νέα σύμβαση 
εργασίας, διάρκειας ίσης με το υπόλοιπο της αρχικής 
τους σύμβασης χρόνο ειδίκευσης για τη απόκτηση του 
τίτλου ειδικότητάς τους.

Σε περίπτωση που κατά τη μεταφορά των ανωτέ−
ρω θέσεων στα Νοσοκομεία υποδοχής, δεν πληρού−
νται οι τιθέμενες από τις διατάξεις του Ν. 123/75 (ΦΕΚ 
172/Α/1975) προϋποθέσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της υπ’ αρ. Υ10δ/οικ.97174/13 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
2760/Β) με γνώμονα πάντα την τήρηση των στοιχειωδών 
απαιτήσεων καλής εκπαίδευσης. Μετά την δημοσίευση 
της παρούσας Απόφασης και την τοποθέτηση όλων των 
ειδικευόμενων των οποίων εκκρεμούν αιτήσεις μέχρι 
την ημερομηνία δημοσίευσής της, η αρμόδια Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικεί−
ας Περιφέρειας, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, 
οφείλει να παρέχει άμεση ενημέρωση στην Υπηρεσία 
μας, προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η 
μεταφορά /μετατροπή/ κατάργηση των θέσεων ώστε 
σε κάθε περίπτωση να ισχύουν τα όρια που θέτει ο 
Ν. 123/75 (ΦΕΚ 172/Α/1975), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ.   Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ42096/1544 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ.28149/1116/ 

28−8−2013 ΚΥΑ «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε 
Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2072/92 (Α΄ 125).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/95 
(Α΄247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπα−
νών του Κράτους και άλλες διατάξεις".

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 3386/ 
2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (Α΄ 87).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4052/2012 «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
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της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ41/Α΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 74/Α΄).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 143/Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).

10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 «Τροποποίηση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης δελτίου μετα−
κίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας» (Β΄ 410).

11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 
αρ. οικ.61311/5754/21−12−2010 (ΦΕΚ2014Β΄/27−12−2010).

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αριθμ. ΔΙ−
ΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 (Β΄ 1781) «Κατάργηση της υποβο−
λής του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ 
των λογαριασμών ΔΕΗ, OTE, Ύδρευσης, Κινητής Τηλε−
φωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που 
απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγη−
σης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μετα−
φοράς και αντικατάσταση τους από υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986, όπως ισχύει».

13. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθμ. 
17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.4.2008 «Καθορισμός κομίστρων 
ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΤΡΑΙ−
ΝΟΣΕ) (Β΄695).

14. Την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών Αριθμ. Β−4223/358/30.4.2008 «Αναπροσαρμογή 
των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και 
ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 871).

15. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
αριθ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/2.04.2012 «Χορήγηση Δελ−
τίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 
2012» (ΦΕΚ 1122/Β΄/10.4.2012)

16. Την υπ’ αριθμ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 «Τροπο−
ποίηση της αριθ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/2.04.2012 «Χο−
ρήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες 
για το έτος 2012»» Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
3543/Β΄/2012).

17. Την υπ’ αριθμ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ.28149/1116/28−8−2013 
ΚΥΑ «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Ανα−
πηρίες για το έτος 2013» (ΦΕΚ 2182/13 τ.Β΄).

18. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

19. Την υπ’ αριθμ. οικ22365/97/5.7.2013 Κοινή Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοι−

νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β΄).

20. Την Απόφαση του ΣτΕ 445/98 περί αναστολής 
ισχύος της Κ.Υ.Α. Γ4γ/Φ.11/οικ. 1579/98 για τα μέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.

21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38312/8977/18−11−2013 Απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας.

22. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26983/6346/12−8−2013 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας.

23. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη, το ύψος της 
οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (σύναψη 
συμβάσεων με συγκοινωνιακούς φορείς, αριθμός νέων 
δικαιούχων κ.λπ.) και δεν θα υπερβεί τα 23.397.025,10 €.

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ε.Φ. 33−220, 
ΚΑΕ 2733), αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
− Ελληνικής υπηκοότητας,
− υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και 

υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

− υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 
(Α΄ 246),

− υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί 
ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε 
ελληνικό έδαφος,

− αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην 
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, 
ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 
της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προ−
σφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν 
μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό ανα−
πηρίας τουλάχιστον 67% , παρέχεται το δικαίωμα της 
μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες 
τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφο−
ρείων των ΚΤΕΛ.

2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
− Ελληνικής υπηκοότητας,
− υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και 

υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

− υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην 
Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 
(Α΄ 246),

− υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί 
ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε 
ελληνικό έδαφος,

− αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην 
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 
για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 
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Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας 
Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 
389/1968, ΦΕΚ 125Α΄) εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα 
στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 
67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλω−
θέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 
23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό 
δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο 
των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ, (το ετήσιο συ−
νολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ 
προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο 
πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φο−
ρολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% 
και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης 
και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) στην Περιφέρεια Αττικής, υε τα αστικά υέσα συγκοι−
νωνίας του ΟΑΣΑ [ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ], 

β) στο Νομό Θεσσαλονίκης υε τα αστικά υέσα συ−
γκοινωνίας του ΟΑΣΘ 

γ) και στους λοιπούς Νουούς της χώρας υε τα αστικά 
μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού 
σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος ή 
με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 της με αρ. πρωτ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/ 
5−6−2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΧΗ−Μ94) Απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος 
δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.

− Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄191) εξαιρούνται των οι−
κονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση 
της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν κουπόνι 
μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

΄Αρθρο 2

1. Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κά−
τοικοι του κατά περίπτωση Νομού, χορηγείται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστη−
μα που αναγράφεται κατά την έκδοση του, δηλ. για το 
έτος 2013 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος 
(2014) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική 
απόφαση για τη χορήγησή του.

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην 
Υπηρεσία γνωμάτευση των Υνειονομικών Επιτροπών 
(Π.Δ/τος 611/77, του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄) άρθρου 
166, Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) άρθρων 165 και 167 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» − ΙΚΑ, 
Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) καθώς και των Υγειονομικών 
Επιτροπών του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Κέντρα Πι−
στοποίησης Αναπηρίας) στην οποία θα αναγράφεται 
απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 67%. Στη Ν.Α. Λαρίσης πέραν των 
ανωτέρω γνωματεύσεων γίνονται δεκτά και τα έντυπα 
κάρτας αναπηρίας (προσωρινής ή ισόβιας) από τις Α'/
θμιες και Β΄/θμιες Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΠΕΠΑ−ΔΕΠΑ) του Π.Δ/τος 210/1998 (Α΄ 169).

3. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση 
Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής 
Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνη−
σης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμά−
τευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερει−
ών με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή 
Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων 
(π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής 
Αναιμίας κ.λπ.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό ανα−
πηρίας, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμά−
τευση Υγειονομικών Επιτροπών.

5. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 
(τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και 
για τους συνοδούς τους.

6. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑΜΕΑ 
που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρω−
τηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.

7. Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες 
υπηρεσίες ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρω−
ση της διανομής του Δελτίου του α’ εξαμήνου θα τους 
χορηγείται Δελτίο για το β’ εξάμηνο.

΄Αρθρο 3

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρό−
νοιας συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοι−
νωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν 
μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες. Με 
τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στα πλαίσια των εγ−
γεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό:

α) Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει το Υπουρ−
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε 
κάθε συγκοινωνιακό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει 
σύμβαση.

β) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε 
περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης 
στους συγκοινωνιακούς φορείς,

γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη 
διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη δι−
αδικασία καταβολής της αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)

      Στην αριθμ. 54274/ΥΠΕ/4/01183/Ε/Ν.3299/04/4.12.2013 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3090/τ.Β΄/5.12.2013, 
η επωνυμία της εταιρίας, όπου και όπως αναγράφεται, 
διορθώνεται στην ορθή ως εξής:

«OLYMPMAR ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OLYMPMAR AE».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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