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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/7Α/31784 (1)
    Καθορισμός ωραρίου εισόδου κοινού στα Περιφερειακά 

Γραφεία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 5 και 6 της Π.Ν.Π. 

του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως 
πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν 
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 1157/1981 (Α΄ 126), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του N. 3907/2011 (Α΄ 7) 
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για 
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών” και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του N.3979/2011 (Α΄ 138) 
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατά−
ξεις».

4. Του N. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις».

5. Των άρθρων 41 και 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 ισχύουν.

6. Του Π.δ. 104/2012 (Α΄ 172), ιδίως της παρ. 3 του άρ−
θρου 14 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
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Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από το Π.δ. 133/2013 (ΦΕΚ 
Α΄ 198) και ισχύει.

7. Του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

8. Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠΓ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (Β΄ 769) 
απόφαση «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώ−
ρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και 
των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/
ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) απόφαση του Υπουργού Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.

10. Το Π.δ. 99/2014 (Α΄ 166) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης».

11. Τη με αριθμ. Υ21/6.10.15 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού (Β΄ 2144) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Χριστόφορο Βερναρδάκη».

12. Την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών 
Γραφείων Ασύλου (Π.Γ.Α.) της Υπηρεσίας Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης δεδομένου ότι για την διοικητική εξυπηρέτηση 
των προσερχόμενων αλλοδαπών και την καταγραφή 
των αιτημάτων διεθνούς προστασίας απαιτείται, λόγω 
της ιδιαίτερης διαδικασίας, επιπλέον χρόνος εκ μέρους 
των υπαλλήλων.

13. Το υπ’ αριθμ. οικ.11595/7−10−15 έγγραφο της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται το ωράριο υποδοχής κοινού στα Περιφερει−
ακά Γραφεία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από 
7:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή).

2. Εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννης Μου−
ζάλας, όπως εφεξής ορίζει το ωράριο υποδοχής κοινού 
στα Περιφερειακά Γραφείου Ασύλου της Υπηρεσίας 
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

 F
     Αριθμ. Φ. 400/121/216967 Σ. 6971 (2)
Προκήρυξη για Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας 

Πολεμικού Ναυτικού.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.2292/1995, περί «Οργανώσεως και Λειτουργίας 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των 

Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄35) και 
ιδίως του άρθρου 5, παράγραφος 3γ.

β. Του Ν.3883/2010 για την «Υπηρεσιακή εξέλιξη και 
ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέ−
ματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογί−
ας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) και ιδίως των 
άρθρων 9−13.

2. Την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με απόφαση Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2144/06 Οκτ 15).

3. την υπ’ αριθμ. 53/29 Μαΐου 2015 απόφαση του Ανώ−
τατου Ναυτικού Συμβουλίου.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της αποφάσεως 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. Η όποια δαπάνη προκύψει από την 
υλοποίησή της θα περιγράφεται στο σχετικό εκτελε−
στικό Προεδρικό Διάταγμα, αποφασίζουμε:

Την Προκήρυξη για:

Άρθρο 1

Τη μετάταξη για το έτος 2015 στο Σώμα Πληρωμά−
των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, 
Υπαξιωματικών Εθελοντών Μακράς θητείας (ΕΜΘ) με 
το βαθμό και:

α. Την ειδικότητα που φέρουν εφόσον υφίσταται αντί−
στοιχη στο Σώμα Πληρωμάτων Μονίμων Υπαξιωματικών 
του Πολεμικού Ναυτικού

β. Με νέα ειδικότητα που να προσιδιάζει στο κατεχό−
μενο πτυχίο, εάν δεν υφίσταται αντίστοιχη στο Σώμα 
Πληρωμάτων Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού 
Ναυτικού, κατόχων πτυχίου ΑΕΙ ή κατόχων ισοτίμου 
αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για 
κάλυψη εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων Μονίμων 
Υπαξιωματικών του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμι−
κού Ναυτικού, με τις αντίστοιχες αρχικές τοποθετήσεις, 
ως εξής:

1. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
στη Δ/ΓΕΝ.

2. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού 
στη ΔΝΕ.

3. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού 
σε ΝΚ/ΔΤ.

4. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
στο ΝΚ/ΔΝΕΡ.

5. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Οικονομικού σε ΝΣ/ΔΝΟ.
6. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Πληροφορικής στον ΠΟΝ.
7. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Πληροφορικής στο Ε/ΑΣ.
8. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Οικονομικών Επιστημών 

στο ΝΚ/ΔΤ.
9. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Ναυπηγού Μηχανικού στο 

ΓΕΝ/ΔΚΔ.

Άρθρο 2

Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) νοούνται 
τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού 
τομέα, όπως αυτά αναφέρονται στην υποπερίπτωση 
αα) της παραγράφου 1α του άρθρου 2 του Ν.3549/2007 
(ΦΕΚ 69Α΄ από 23−3−2007), σύμφωνα με την παράγραφο 
(ιστ) του άρθρου 1 του (α) σχετικού.

Άρθρο 3

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης για τις θέσεις 
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Μονίμων Υπαξιωματικών, έχουν Υπαξιωματικοί Εθελο−
ντές Μακράς θητείας (ΕΜΘ) πτυχιούχοι ΑΕΙ, ή κάτοχοι 
ισοτίμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδα−
πής, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε 
(5) έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Άρθρο 4

Οι επιθυμούντες μετάταξη, να υποβάλλουν μέχρι 16 
Νοεμβρίου 2015 στην Υπηρεσία τους την αντίστοιχη 
σχετική αίτηση, ως Παράρτημα «Α» στην οποία να επι−
συνάψουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους. 
Οι αιτήσεις αφού πρωτοκολληθούν από τις Υπηρεσίες, 
να υποβληθούν απευθείας στο ΓΕΝ/Β3, για έλεγχο από 
αρμόδια υπό σύσταση επιτροπή, το αργότερο μέχρι 01 
Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 5

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (ΑΝΣ):
α. Προσδιορίζει τις θέσεις και τις ειδικότητες στις 

οποίες δύνανται να μεταταγούν οι ενδιαφερόμενοι ανα−
λόγως του αντικειμένου του πτυχίου τους.

β. Καταρτίζει πίνακες υποψηφίων για κάθε ειδικότητα, 
στις οποίες περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι των 
οποίων το υποβληθέν πτυχίο προσιδιάζει στις αντίστοι−
χες ειδικότητες κατ’ απόλυτη σειρά αρχαιότητος.

γ. Αξιολογεί και επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη από−
φαση από τους πίνακες υποψηφίων ειδικότητας κατ' 
απόλυτη σειρά αρχαιότητος όσους πληρούν τα κριτήρια 
του άρθρου 12 του Ν.3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 40 του Ν.4278/2014, τερματίζοντας την κρίση 
με την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών 
θέσεων της ειδικότητος.

δ. Καταρτίζει πίνακα:
(1) Μετατασσόμενων, όπου περιλαμβάνονται όσοι επε−

λέγησαν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανά 
ειδικότητα.

(2) Μη μετατασσόμενων, στον οποίο περιλαμβάνονται 
όσοι το αντικείμενο του πτυχίου των οποίων δεν προσι−
διάζει στα πτυχία τα οποία καθορίζονται στο συνημμένο 
Παράρτημα «Β», δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 
12 του Ν.3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
40 του Ν.4278/2014, ή δεν κρίθηκαν λόγω κάλυψης των 
διαθεσίμων κενών θέσεων.

Άρθρο 6

Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβάνο−
νται υπόψιν τα εξής κριτήρια :

α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος 
πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα 
της προς κάλυψη θέσης.

β. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλό−
γως του αντικειμένου τους.

γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της 
τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να 
είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».

δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερόμενου από τα 
προβλεπόμενα σχολεία της ειδικότητας τους, ο οποίος 
πρέπει να είναι «λίαν καλώς».

ε. Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί 
στον ενδιαφερόμενο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως 

του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της πα−
ράβασης κατά την αιτιολογημένη κρίση του Ανωτάτου 
Ναυτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδι−
καστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογρα−
φία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική 
δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γε−
νετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των 
άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 
έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του 
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 8

Η απόφαση του ΑΝΣ/Ολομελείας κοινοποιείται στους 
ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέ−
λος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής προς τον Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση της, ο οποίος υπο−
χρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία της υποβολής της κατόπιν πρότερης 
υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του Ανωτάτου Ναυ−
τικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, 
οι πίνακες μετατασσομένων συντάσσονται εις διπλούν 
και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η με−
τάταξη όσων επελέγησαν και ο καθορισμός ειδικότητας, 
οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων 
στη νέα επετηρίδα ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, 
το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 10

Οι μεταταχθέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της 
νέας ειδικότητας τους μετά τους υπηρετούντες ομοι−
οβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τε−
λευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
τους, πλην αυτών της μετάταξης.

Άρθρο 11

Η παρούσα υπουργική απόφαση, αποτελεί αναπόσπα−
στο ενιαίο σύνολο με τα Παραρτήματα της «Α» και «Β».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Αίτηση Μετάταξης Υπαξιωματικού 
Εθελοντή Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Πτυχία ΑΕΙ που Προσιδιάζουν σε Ει−
δικότητα των προς Κάλυψη Θέσεων

Άρθρο 13

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής, αρχίζει από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

F

      Αριθμ. Π23ΔΟΣ&ΑΣ− 46368 (3)
Τροποποίηση της με αριθ. Π23ΔΟΣ&ΑΣ−15620/7.5.2015 

απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών «Ορισμός 
αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέως στη Γε−
νική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέ−
σεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας» (Φ.Ε.Κ. 
Β΄817/8.5.2015), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
Π23ΔΟΣ&ΑΣ−33706/7.8.2015 απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών (Φ.Ε.Κ. Β΄1717/17.8.2015).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 3 

του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως 

Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» 
(Α΄ 117), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2731/1999 «Ρύθμι−
ση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργα−
σίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο 
οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» (Α΄ 62).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 3072/2002 
«Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαί−
δευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 294).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείρι−
ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 
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Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του N. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

6. Τις διατάξεις των όρθρων 50, 51, 52, 54 και 90 του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), όπως 
τροποποιηθέν ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και 
διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (Α΄ 177), όπως τροποποιηθέν ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 159/2002 «Μεταφορά αρμο−
διοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών 
και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο 
Εξωτερικών» (Α΄ 140).

9. Την Π23ΥΦΥΠ−39785/06.10.2015 «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Δημητρίου Μάρδα» 
(Β΄ 2223).

10. Την Π13−13135/03.04.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία ο Γε−
ώργιος Τσίπρας του Ηρακλή διορίσθηκε στη θέση του 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 239).

11. Την Π23ΔΟΣ&ΑΣ−15620/7.5.2015 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών «Ορισμός αρμοδιοτήτων του 
Γενικού Γραμματέως στη Γενική Γραμματεία Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας» 
(Φ.Ε.Κ. Β΄817/8.5.2015).

12. Την Π23ΔΟΣ&ΑΣ−33706/7.8.2015 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών «Τροποποίηση της με αριθ. 
Π23ΔΟΣ&ΑΣ−15620/7.5.2015 απόφασης του Υπουρ−
γού Εξωτερικών “Ορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Γραμματέως στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονο−
μικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας” (Φ.Ε.Κ. 
Β΄817/8.5.2015)» (Φ.Ε.Κ. Β΄1717/17.8.2015).

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την Π23ΔΟΣ&ΑΣ−15620/7.5.2015 από−
φαση του Υπουργού Εξωτερικών «Ορισμός αρμοδιοτή−
των του Γενικού Γραμματέως στη Γενική Γραμματεία 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συ−
νεργασίας» (Φ.Ε.Κ. Β΄817/8.5.2015), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. Π23ΔΟΣ&ΑΣ−33706/7.8.2015 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών (Φ.Ε.Κ. Β΄1717/17.8.2015), ως εξής:

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέως Διεθνών

Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών, Γεώργιος Τσίπρας:

1. Προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οι−
κονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών, που υπά−
γονται σε αυτή.

2. Προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό και τον αρ−
μόδιο Υφυπουργό της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι−

κών Σχέσεων, των Διευθύνσεων και λοιπών οργανικών 
μονάδων, που υπάγονται σε αυτή.

3. Συντονίζει με οδηγίες του Υπουργού τη συμμετοχή 
του Υπουργείου Εξωτερικών σε συλλογικά όργανα και 
ομάδες εργασίας με αντικείμενο την ενεργειακή πολι−
τική της Χώρας.

4. Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται σε απο−
φάσεις για τη συγκρότηση Επιτροπών Οικονομικής και 
Εμπορικής Συνεργασίας της Ελλάδας με τρίτες Χώρες.

5. Παρακολουθεί όλες τις διμερείς οικονομικές σχέ−
σεις της Ελλάδας με άλλες χώρες όλα τα αναπτυξιακά 
προγράμματα της χώρας, καθώς και το Ελληνικό Σχέ−
διο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων 
(Ε.Σ.Ο.Α.Β.).

6. Συντονίζει και υλοποιεί δράσεις του Υπουργείου 
Εξωτερικών, σε ότι αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα σε τρίτες χώρες, από Διεθνείς Οργανι−
σμούς και Ευρωπαϊκούς Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς, 
στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, σε συνεργασία με τις 
εκάστοτε αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξω−
τερικών, τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και τα 
κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία. Στο πλαίσιο 
ενάσκησης της εν λόγω αρμοδιότητας εντοπίζει έργα 
προς χρηματοδότηση, υποβάλει σχετικές προτάσεις, 
εκπονεί μελέτες και μεριμνά για τη διεξαγωγή των ανα−
γκαίων ερευνών.

7. Υπογράφει τις αποφάσεις υπηρεσιακής μετακίνησης 
του προσωπικού του Γραφείου του και του προσωπικού 
της Γενικής Γραμματείας της οποίας προΐσταται.

8. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα, που υπογράφει 
ο αρμόδιος Υφυπουργός, εφόσον προέρχονται από τις 
Υπηρεσίες των οποίων προΐσταται, όπως επίσης και όλα 
τα έγγραφα που αφορούν στα αναπτυξιακά προγράμμα−
τα της χώρας, καθώς και στο Ελληνικό Σχέδιο για την 
Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.).

9. Μεριμνά, υπό τις οδηγίες του Υπουργού, για την 
προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με 
σκοπό την κατάρτιση διεθνών συμβάσεων και προγραμ−
μάτων στο πλαίσιο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του και 
επιβλέπει μετά τον Υπουργό την τήρηση των όρων τους.

10. Εισηγείται στον αρμόδιο Υφυπουργό αναφορικώς 
με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αρμοδιότητας της 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών (πρώην 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρημα−
τοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων − Ε.Υ.Σ.Χ.Ε.Π.) 
ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίη−
ση τους από το Υπουργείο Εξωτερικών υπέρ της εξω−
στρέφειας της ελληνικής οικονομίας και της προώθησης 
των εξαγωγών.

11. Εκτελεί ειδικές αποστολές που του ανατίθενται 
από τον Υπουργό Εξωτερικών.»

2. Κατά τα λοιπά η Π23ΔΟΣ&ΑΣ−15620/7.5.2015 απόφα−
ση του Υπουργού Εξωτερικοί «Ορισμός αρμοδιοτήτων 
του Γενικού Γραμματέως στη Γενική Γραμματεία Διε−
θνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργα−
σίας» (Φ.Ε.Κ. Β΄817/8.5.2015) ισχύει ως έχει.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
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      Αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 85046 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109735/16−12−2014 

(ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/24−12−2014) απόφασης: «Καθιέρωση 
με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων 
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109735/16.12.14 (ΦΕΚ 3485/

Β΄/24.12.14) απόφαση: «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωρια−
κής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του 
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων», 
η οποία αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.:ΨΥΜΡΘ−Μ93. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 
(ΦΕΚ 226/27−10−11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 
(ΦΕΚ 14/2−2−12/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 
2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/22−3−12/Α΄) και 
τις παρ. 1 και 13 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/11−4−12/Α΄). 

3. Τα σχετικά έγγραφα των Υγειονομικών Περιφε−
ρειών. 

4. Τη με αρ. πρωτ.: Β1.α/78402/14−10−2015 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μεταβολές του εκτε−
λούμενου προϋπολογισμού», η οποία αναρτήθηκε με 
ΑΔΑ:ΒΝΣΡ465ΦΥΟ−Β53. 

5. Την αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄/6−10−2015). 

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σε σχέση με αυτήν που προβλέφθηκε 
στην ανωτέρω (4) σχετική υπουργική απόφαση με αριθμ. 
Β1α/78402/14−10−2015 με θέμα «Μεταβολές του εκτελού−
μενου προϋπολογισμού», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109735/16.12.14 
(ΦΕΚ 3485/Β΄/24.12.14) απόφαση: «Καθιέρωση με αμοιβή 
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών ερ−
γασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτι−
κών Ιδρυμάτων» και αυξάνουμε την αντίστοιχη δαπάνη 
κατά εννιακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια 
δέκα εφτά ευρώ (919.517,00 €), η οποία διαμορφώνεται 
στο τελικό ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρί−
ων τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια 
δέκα εφτά ευρώ (49.471.517,00€) στους ΚΑΕ 2811 και 
2813 του Φορέα 210. Αυξάνουμε αντίστοιχα τις ώρες 
κατά τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακό−
σιες εβδομήντα έξι (378.776) ώρες, οι οποίες διαμορ−
φώνονται τελικά σε είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες 
εβδομήντα οκτώ χιλιάδες και επτακόσιες εβδομήντα 
έξι (20.378.776) ώρες. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. Α2β/
Γ.Π.οικ. 109735/16.12.14 (ΦΕΚ 3485/Β΄/24.12.14) απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 85044 (5)
Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109740/16−12−2014 

(ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/24−12−2014) απόφασης: «Ενεργείς εφη−
μερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιο−
λόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, 
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσι−
κών και Κτηνιάτρων». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109740/16−12−2014 (ΦΕΚ 3485/τ. Β΄/

24−12−2014) απόφαση «Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βι−
οχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, 
Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νο−
σοκομείων− Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων», η οποία 
αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.: Ω0Ι0Θ−6ΕΑ. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 
(ΦΕΚ 14/2−2−12/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 
2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/22−3−12/Α΄) και 
τις παρ. 1 και 13 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/11−4−12/Α΄) καθώς και την παρ. 1 του αρθρου 176 του 
Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/5−5−2014).

3. Τα σχετικά έγγραφα των Υγειονομικών Περιφερειών.
4. Την με αρ. πρωτ. Β1.α/78402/14−10−2015 απόφαση 

του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μεταβολές του εκτε−
λούμενου προϋπολογισμού», η οποία αναρτήθηκε με 
ΑΔΑ:ΒΝΣΡ465ΦΥΟ−Β53. 

5. Την αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄/6−10−2015). 

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σε σχέση με αυτήν που προβλέφθηκε 
στην ανωτέρω (4) σχετική υπουργική απόφαση με αριθμ. 
Β1α/78402/14−10−2015 με θέμα «Μεταβολές του εκτελού−
μενου προϋπολογισμού», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109740/16−12−2014 
(ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/24−12−2014) απόφαση «Ενεργείς εφημε−
ρίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, 
Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 
Φυσικών Νοσοκομείων−Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων» 
και αυξάνουμε την αντίστοιχη δαπάνη κατά ογδόντα 
επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι και ενενήντα τρία 
ευρώ (87.246,93 €) και τις αντίστοιχες ημέρες εφημερίας 
κατά χίλιες τριακόσιες ενενήντα (1390). 

Η τελική δαπάνη για το έτος 2015 διαμορφώνεται 
στο πόσο των επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα 
πέντε χιλιάδων και διακοσίων σαράντα έξι και ενενήντα 



28292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

τριών ευρώ (7.935.246,93 €), στους ΚΑΕ 2811 και 2813 
του Φορέα 210. Οι αντίστοιχες ημέρες εφημερίας δια−
μορφώνονται σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες 
ενενήντα (126.390). 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. Α2β/
Γ.Π.οικ.109740/16−12−2014 (ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/24−12−2014) από−
φασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 85045 (6)
Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109739/16−12−2014 

(ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/24−12−2014) απόφασης: «Καθιέρωση 
με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων 
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγεί−
ας (Π.Ε.Δ.Υ.)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109739/16.12.14 απόφαση: «Κα−

θιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−
ρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)» ΦΕΚ 3485/τ. Β΄/24.12.2014 και διόρθωση 
σφάλματος που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 82/τ.B΄/
19−1−2015 και οποία αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.:ΨΓ7ΝΘ−52Ζ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 
(ΦΕΚ 14/2−2−12/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 
2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/22−3−12/Α΄) 
και τις παρ. 1 και 13 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/11−4−12/Α΄).

3. Τα σχετικά έγγραφα των Υγειονομικών Περιφερειών.
4. Τη με αρ. πρωτ. Β1.α/78402/14−10−2015 απόφαση 

του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μεταβολές του εκτε−
λούμενου προϋπολογισμού», η οποία αναρτήθηκε με 
ΑΔΑ:ΒΝΣΡ465ΦΥΟ−Β53.

5. Την αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄/6−10−2015).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109739/16.12.14 
(ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/24.12.14 και διόρθωση σφάλματος στο 
ΦΕΚ 82/τ.Β΄/19−1−2015) απόφαση: «Καθιέρωση με αμοιβή 
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών ερ−
γασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Δομών του 
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)» και 
μειώνουμε την αντίστοιχη δαπάνη κατά εκατόν πέντε 
χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (105.500 €), η οποία δια−
μορφώνεται στο τελικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων 
επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και πεντακο−
σίων ευρώ (5.794.500 €) και μειώνουμε αντίστοιχα τις 
ώρες κατά είκοσι χιλιάδες (20.000), οι οποίες διαμορφώ−
νονται τελικά σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα 
χιλιάδες ώρες (1.780.000).

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ.Α2β/
Γ.Π.οικ. 109739/16.12.14 (ΦΕΚ 3485/Β΄/24.12.14) απόφαση 
και διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
82 τ.Β΄/19−1−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Γ3γ/63182 (7)
Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για δια−

γνωστικές εξετάσεις−ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος 
αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 5 και 7 (Εφαρμο−

γή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του N. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α΄) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέ−
τρα εφαρμογής του N. 4046/2012, του N. 4093/2012 και 
του N. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», που ορίζει την 
αναδρομική ισχύ από 1−1−2013 έως 31−12−2015, όπως πα−
ρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 
ΣΤ, περ. 3 του N.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄).

2. Τις διατάξεις του N.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρω−
τικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του N.4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Πρωτο−
βάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/
Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τη με αριθ. Υ25/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. ΕΜΠ5/
17−11−2012 (ΦΕΚ 3054/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/2011 (ΦΕΚ 
2456/Β΄/3−11−2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος 
Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Ορ−
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γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.90380/5383/738/2012 
(ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και 
ισχύει».

10. Τη με αριθ. Γ3γ/70907/16−9−2015 (ΦΕΚ 2059/Β΄) 
υπουργική απόφαση «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, 
ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας».

11. Το υπ’ αριθ. ΔΒ3/οικ.31075/11−8−2015 έγγραφο του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθ. 619 από−
φαση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της 237ης/7−8−2015 συνεδρί−
ασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

12. Τη με αριθ. Β2β/ΓΠ 78895/15−10−15 εισήγηση της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
επιπλέον δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
αποφασίζουμε:

Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό εκπτώσεων για δι−
αγνωστικές εξετάσεις − ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος 
αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα 
με τους παρακάτω Πίνακες. Ειδικότερα, εφαρμόζονται 
κλιμακούμενες εκπτώσεις σε σχέση με τον όγκο (πλήθος) 
εξετάσεων για τις κατηγορίες: 1) Μαγνητικές Τομογρα−
φίες, 2) Αξονικές Τομογραφίες, καθώς και εκπτώσεις σε 
σχέση με το κόστος (αιτούμενη δαπάνη) των εξετάσεων 
για Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Σπινθηρογραφήματα, 
Υπέρηχους και εξετάσεις αίματος (Βιοχημικές, Ορμονικές 
Αιματολογικές, Ανοσολογικές). Στις ιδιωτικές κλινικές ορί−
ζεται επιπλέον έκπτωση 2,5% για την εκτέλεση των ανω−
τέρω διαγνωστικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς.

Οι εκπτώσεις αυτές υπολογίζονται σε αυτοτελή μηνι−
αία βάση και στο σύνολο της δαπάνης που προκύπτει 
μετά τη συμπλήρωση του όγκου ή/και του κόστους των 
εξετάσεων της αμέσως προηγούμενης τιμολόγησης. 
Η τιμή αποζημίωσης των εξετάσεων καθορίζεται από 
το ισχύον κρατικό τιμολόγιο, εκτός των διαγνωστικών 
εξετάσεων − ιατρικών πράξεων για τις οποίες έχουν 
καθοριστεί και ισχύουν ανώτατες ασφαλιστικές τιμές 
αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Μηνιαίο Πλήθος
Μαγνητικών Τομογραφιών

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
0 – 25 0

26 − 100 10
101 – 200 20
201 – 300 25
301 − 600 40

601 ΚΑΙ ΑΝΩ 45
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μηνιαίο Πλήθος
Αξονικών Τομογραφιών

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
0 − 40 0
41 − 125 10

126 − 250 20
251 − 415 25
416 − 670 40

671 ΚΑΙ ΑΝΩ 45
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Μηνιαίο Κόστος
Μέτρηση Οστικής

Πυκνότητας

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
0 – 4.000 0

4.000,01−7.000 15
7.000,01−10.000 35

10.000,01 ΚΑΙ ΑΝΩ 45
ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Μηνιαίο Κόστος
Σπινθηρογραφημάτων

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
0 – 5.000 0

5.000,01−7.000 5
7.000,01−10.000 10
10.000,01−15.000 25

15.000,01 ΚΑΙ ΑΝΩ 40
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΥΠΕΡΗΧΟI

Μηναίο Κόστος Υπερήχων ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
0,00 − 5.000,00 0

5.000,01 − 8.300,00 40
8.300,01 ΚΑΙ ΑΝΩ 45

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

(ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ,ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ,
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ)

Μηνιαίο Κόστος
Εξετάσεων Αίματος

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
0,00 – 5.000,00 0

5.000,01 – 7.000,00 10
7.000,01 – 11.000,00 20
11.000,01 – 15.000,00 30
15.000,01 – 20.000,00 35
20.000,01 − 30.000,00 40
30.000,01 ΚΑΙ ΑΝΩ 50

Η εφαρμογή της παρούσας υπουργικής απόφασης 
έχει ισχύ για το οικονομικό έτος 2015 έως 31−12−2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ



28294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 (8)
Επιβολή Προστίμου για Τελωνειακή Παράβαση στον 

ΝΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ του Νικολάου.

         Με την αριθμ. 14/2−9−2015 Καταλογιστική Πράξη του Προ−
ϊσταμένου του Τελωνείου Πρέβεζας και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 1 και 137 παρ. Α1 εδάφ (α) του 
Ν. 2960/2001 επεβλήθησαν στον ΝΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ του 
Νικολάου και της Αικατερίνης με ΑΔΤ ΑΗ749780 γεννηθείς 
την 11−4−1960, αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ύψους πέντε 
χιλιάδων (5.000,00) ευρώ πλέον τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ 
2,4% (120 ευρώ) για υπόθεση παράνομης κατοχής και κυκλο−
φορίας κοινοτικού οχήματος από μη δικαιούχο πρόσωπο.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 
παρ. 5 εδαφ. ( β ) του Ν.2960/2001 (Τελωνειακός Κώδι−
κας), ως αγνώστου διαμονής παραβάτης.

  Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
F

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

         Στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./41/οικ.27064/20−8−2015 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: « Κατανομή προ−
σωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών απο−
φάσεων έτους 2015.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1827/
Β΄/24−8−2015 γίνονται οι εξής διορθώσεις:

Α) στη σελίδα 21434, στήλη Α΄, στίχος 15, διορθώνεται 
το εσφαλμένο

«Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ”»,

στο ορθό
«Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ”»
Β) στη σελίδα 21434, στήλη Α΄, στίχος 17, διορθώνεται 

το εσφαλμένο 
«ΡΟΥΜΠΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου,
στο ορθό
«ΡΟΥΜΠΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου»,
Γ) στη σελίδα 21438, στήλη Β΄, στίχος 12, διορθώνεται 

το εσφαλμένο
«ΣΙΟΦΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γερασίμου»,
στο ορθό
«ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γερασίμου».

  (Από το Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02024961911150012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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