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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τον
περιορισμό του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013).

2

Σύσταση και Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος
Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων.

3

Χρηματοδότηση δράσεων εκπαίδευσης και υγείας από ποσά προερχόμενα από εγκληματικές
ενέργειες που τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. 2823.111/2016/72607/22-08-2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Καθορισμός του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από την
Παγία Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής», (τ. Β΄/2711).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 146594/Γ1
(1)
Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τον
περιορισμό του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 55, 56 και της παρ. 8 του άρθρου 57
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για

Αρ. Φύλλου 3003

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/
τ.Α΄/22.04.2005).
β) Του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013).
γ) Του Π.δ. 114/29.08.2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/22.09.2015).
ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23.09.2015).
στ) Της υπ’ αριθ. Υ1/22-09-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»,
(ΦΕΚ 2076/Β/22.09.2015).
ζ) Της υπ’ αριθ. Υ21/6.10.2015 (Β΄ 2144) απόφασης
σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορο Βερναρδάκη».
2. Την υπ’ αριθ. 182109/Γ1/12.11.2015 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ
823/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17.11.2015_Α.Δ.Α.: 7ΝΧΨ4653ΠΣ-ΟΑ2).
3. Την υπ’ αριθ. 89096/Γ1/01.06.2016 απόφαση ανανέωσης πρόσληψης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ του
Βασιλείου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
310/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./15.06.2016 _ AΔA.: ΩΤΞΥ4653ΠΣ-ΥΛΨ),
αποφασίζουμε:
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Εξαιρούμε τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ του Βασιλείου
(Α.Δ.Τ.: Φ 192361), δικηγόρο με A.M. 7021 του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος, του οποίου ανανεώθηκε η πρόσληψη
σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αποδοχές του Μ.Κ. 15 της ΠΕ κατηγορίας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 30.05.2016
έως 29.11.2016, από τον περιορισμό του άρθρου 31
του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/
τ.Α΄/27.11.2013) και του επιτρέπουμε από την ανανέωση της πρόσληψης του στη παραπάνω θέση να ασκεί
παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβούλου
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, το επάγγελμα του
δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

Aριθ. 30840
(2)
Σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος
Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της.
2. Το Ν. 3875/2010 κύρωση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς
διατάξεις (ΦΕΚ 158/Α/20.9.2010).
3. Το Ν. 4216/2013 κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας
Ανθρώπων (ΦΕΚ Α΄ 266/ 10-12-2013).
4. Το Ν. 4198/2013 «Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 215/Α/2013) και, ειδικότερα, το
άρθρο 6 του Ν. 4198/2013 περί της Σύστασης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών Γραφείου
Εθνικού Εισηγητή για την εκπόνηση, τον συντονισμό και
την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής στην αντιμετώπιση
της εμπορίας ανθρώπων.
5. Το Ν. 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014).
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6. Το Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ
247/Α/1997).
7. Το Ν. 3106/03 (αρθρ. 6, παρ. 2, υποπερ. 2Α) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30/Α/2003).
8. Το αρθρ. 20 του Ν. 3402/05 «Αναδιοργάνωση του
συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 258/
Α΄/2005).
9. Το Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,
αναφορικά με τη συγχώνευση του Ε.Κ.Κ.Α. με το Ι.Κ.Π.Α.»
(ΦΕΚ 206/Α/2010).
10. Το Π.δ. 233/2003 «Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323 Α΄, 349, 351
και 351 Α΄ του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του
Ν. 3064/2002 (ΦΕΚ 248/ Α΄/2002)» (ΦΕΚ 204/Α΄/2003).
11. Το Π.δ. 22/2006 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 18/Α/2006), το
Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116/23.9.2015) και την υπ' αριθ. Υ28 (Β΄
2168/9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου».
12. Την ανάγκη θέσπισης συστήματος αναφοράς και
παραπομπής θυμάτων εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, την ανάγκη καταγραφής, ηλεκτρονικής διασύνδεσης και πρωτίστως, συνεργασίας όλων των Φορέων που
δραστηριοποιούνται στο ζήτημα της καταπολέμησης
της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων και ιδίως, της
προστασίας των θυμάτων και τη βελτιστοποίηση των
διαδικασιών ταυτοποίησης και καταγραφής των θυμάτων εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, αποκαλούμενα
στο εξής «θύματα».
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τη σύσταση, λειτουργία και διαχείριση του Εθνικού
Συστήματος Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων
Εμπορίας Ανθρώπων, με την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Αναγνώριση και Παραπομπή
Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων» - εφεξής ΕΜΑ - στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την εποπτεία
και συντονισμό αυτού του Μηχανισμού στο Γραφείο
Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων.
Άρθρο 2
Ο ΕΜΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Συγκέντρωση και παραπομπή των αιτημάτων προστασίας θυμάτων που εντοπίζονται/ταυτοποιούνται από
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή συνεργαζόμενους φορείς
παροχής υπηρεσιών υποδοχής και κοινωνικής στήριξης
της ομάδας στόχος καθώς και,
β. Παρακολούθηση της διαχείρισης αυτών.

Τεύχος Β’ 3003/20.09.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

γ. Δημιουργία και λειτουργία συστήματος καταγραφής
των αιτημάτων προστασίας των θυμάτων (αναφορά, παραπομπή και παρακολούθηση της διαχείρισης).
Άρθρο 3
I. Ο ΕΜΑ θα συντονίζεται από το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων
του άρθρου 6 του Ν. 4198/2013 - αποκαλούμενο στο
εξής «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ - Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.».
II. H ρύθμιση των ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΑ θα πραγματοποιείται από κοινού από το
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ - Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. και το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
III. Η ρύθμιση των ζητημάτων στελέχωσης του ΕΜΑ θα
πραγματοποιείται με σχετικές αποφάσεις των οργάνων
Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν συνεννόησης με το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΗ - Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.
IV. Ο ΕΜΑ δύναται να επιχορηγείται από εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 4198/2013.
V. Το Εθνικό, Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως διαχειριστής του ΕΜΑ, από κοινού με το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΗ - Γ.ΕΘ.ΕΙΣ., δύναται να πραγματοποιεί συμφωνίες συνεργασίας με αντίστοιχους Εθνικούς Μηχανισμούς Αναφοράς άλλων χωρών.
Άρθρο 4
Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η ανάπτυξη και τήρηση πλήρως ενημερωμένου ηλεκτρονικού μητρώου
θυμάτων, τα στοιχεία του οποίου θα διατίθενται στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ - Γ.ΕΘ.ΕΙΣ., σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
Το μητρώο θα περιέχει πλήρη στατιστικά δεδομένα,
μεταξύ άλλων ενδεικτικά αναφερόμενα:
1. Συνολικό αριθμό θυμάτων με βάση το φύλο, την
εθνικότητα, την ηλικία.
2. Συνολικό αριθμό θυμάτων με βάση το είδος της
εκμετάλλευσης.
3. Συνολικό αριθμό θυμάτων με βάση την αναγνώριση
τους ως θύματα από την Εισαγγελία.
4. Συνολικό αριθμό θυμάτων με βάση τις παρεχόμενες
υπηρεσίες αρωγής και προστασίας (συμπ. επαναπατρισμός),
όπως θα αναφέρονται από τις συνεργαζόμενες δομές.
Άρθρο 5
Σε εφαρμογή της παρούσας, το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΗ - Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. - κατόπιν συνεννόησης με το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - θα προβεί στην έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων (εγκυκλίων, οδηγιών)
απαραίτητων για εύρυθμη λειτουργία του ΕΜΑ.
Άρθρο 6
Για την εξασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας
και της αποτελεσματικής παρακολούθησης του ΕΜΑ,
είναι ευθύνη του ΕΚΚΑ και σε συνεργασία με τον Γ.ΕΘ.
ΕΙΣ, να διαμορφώνουν σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό
πλαίσιο και με επιστημονικά κριτήρια:
1. Τη διαδικασία ενημέρωσης του ΕΜΑ αναφορικά
με τις ενέργειες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς
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τα «θύματα» από τους φορείς υποδοχής και κοινωνικής
υποστήριξης, με την τυποποίηση ενιαίας (έντυπης και
ηλεκτρονικής) φόρμας και του τρόπου υποβολής αυτής
2. Το πρωτόκολλο αξιολόγησης της ευαλωτότητας των
θυμάτων, από το ΕΚΚΑ σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς.
3. Το ενιαίο πλαίσιο το οποίο θα ορίζει τη διαδικασία
προστασίας των ανήλικων θυμάτων.
4. Το ενιαίο πλαίσιο το οποίο θα ορίζει τη διαδικασία
εισαγωγής, παραμονής των θυμάτων σε δομές φιλοξενίας και αποχώρησης τους από αυτές. Από το εν λόγω
πλαίσιο, θα απορρέει η υποχρέωση (των φορέων στέγασης) άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τις διαθέσιμες
θέσεις φιλοξενίας και τα προβλήματα που αφορούν στη
στεγαστική αρωγή.
5. Το ενιαίο πλαίσιο ενημέρωσης των θυμάτων σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης και έκδοσης άδειας
παραμονής στη χώρα.
6. Το ενιαίο πλαίσιο το οποίο θα ορίζει τη διαδικασία
επαναπατρισμού των θυμάτων στη χώρα καταγωγής.
7. Το ενιαίο πλαίσιο το οποίο θα ορίζει τη διαδικασία
ένταξης σε πρόγραμμα νομικής εκπροσώπησης και προετοιμασίας για την εξέταση των θυμάτων ως μαρτύρων.
8. Διαμόρφωση πλαισίου κατάθεσης αίτησης αποζημίωσης των θυμάτων από την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης, σύμφωνα με τον Ν. 3811/2009 που προβλέπει τα
σχετικά με την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης.
Τα ως άνω πλαίσια περιγράφουν παραδοτέα του ίδιου
του ΕΜΑ για την αποδοτικότερη λειτουργία του εντός
του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Ο όρος «ενιαίο πλαίσιο» χρησιμοποιείται εδώ για να περιγράψει την προτυποποιημένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν
οι εμπλεκόμενοι σεβόμενοι το θεσμικό πλαίσιο και την
επιστημονική δεοντολογία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016
Οι Υπουργοί

Εξωτερικών

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθ. οικ. 2/75015/ΔΠΓΚ
(3)
Χρηματοδότηση δράσεων εκπαίδευσης και υγείας από ποσά προερχόμενα από εγκληματικές
ενέργειες που τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 180 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
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οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α΄ 143) και
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( Α΄ 116).
3) Την υπ’ αριθ. Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους 3.139.000 ευρώ, η οποία
θα αντιμετωπισθεί από τα ποσά που έχουν εισπραχθεί
εντός του τρέχοντος έτους, από το προϊόν ενεργειών
που τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, το
οποίο έχει κατατεθεί σε συγκεκριμένο λογαριασμό στην
Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
5) Την ανάγκη κατανομής ποσών προερχομένων από
εγκληματικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση δράσεων
των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και Υγείας, αποφασίζουμε:
Τη διάθεση ποσού συνολικού ύψους 3.139.000 ευρώ
για την ενίσχυση των προϋπολογισμών τρέχοντος οικονομικού έτους στα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Υγείας, με την εγγραφή αντίστοιχων
πιστώσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις
για την εκπαίδευση και την υγεία, ως εξής:
α. Ποσό ύψους 1.639.000 ευρώ στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη χρηματοδότηση
του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την
αποκλειστική κάλυψη υποχρεώσεων μισθοδοσίας εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ (ΚΑΕ 2599 του ΕΦ 19-640).
β. Ποσό ύψους 1.500.000 ευρώ στο Υπουργείο Υγείας,
για τη χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων:
1. Ενίσχυση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. με το ποσό του 1.000.000
ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν υποχρεώσεις του
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καθώς και για την αγορά φαρμακευτικού - υγειονομικού
υλικού και αναλωσίμων (ΚΑΕ 2548 του ΕΦ 15-210).
2. Ενίσχυση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. με το ποσό των 500.000
ευρώ, για την κάλυψη λειτουργικών του αναγκών (ΚΑΕ
2545 του ΕΦ 15 - 210).
γ. Από την ημερομηνία διάθεσής τους τα εν λόγω ποσά
θα πρέπει να απορροφηθούν εντός τριμήνου του τρέχοντος έτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην υπ' αριθ. 2823.11-1/2016/72607/22-08-2016
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του είδους και
του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από την
Παγία Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής», (τεύχος Β΄/2711) στον πίνακα ποσοστών
του Φορέα /Ειδικού Φορέα 41/140 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» του άρθρου 1
διορθώνονται
τα εσφαλμένα ποσοστά 60% για κάθε έναν εκ των ΚΑΕ
0719, 0721 και 0722
στο ορθό του 80% για κάθε έναν εξ’ αυτών».
(Από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής)
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