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

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

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

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

του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας «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 ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” 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 ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 





28286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

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), «∆ιορισµός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Την αριθµ. ∆ΙΑ∆ΠΓ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (Β΄ 769) 
απόφαση «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώ−
ρησης των υπαλλήλων των δηµοσίων υπηρεσιών και 
των Ν.Π.∆.∆.» όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/
ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) απόφαση του Υπουργού ∆ι−
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ−
νησης.

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

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

12. Την εύρυθµη λειτουργία των Περιφερειακών 
Γραφείων Ασύλου (Π.Γ.Α.) της Υπηρεσίας Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 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 ∆ιοικητικής 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης από 
7:30 π.µ. έως 14:00 µ.µ. (∆ευτέρα έως Παρασκευή).

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

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεµβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡ∆ΑΚΗΣ

 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, ∆ιοίκηση και Έλεγχος των 

Ενόπλων ∆υνάµεων 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 ∆υνάµεων − Θέ−
µατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, 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 ∆ιάταγµα, 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 ∆/ΓΕΝ.

2. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού 
στη ∆ΝΕ.

3. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού 
σε ΝΚ/∆Τ.

4. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
στο ΝΚ/∆ΝΕΡ.

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

στο ΝΚ/∆Τ.
9. Μίας θέσεως Πτυχιούχου Ναυπηγού Μηχανικού στο 

ΓΕΝ/∆Κ∆.

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

∆ικαίωµα 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 
∆εκεµβρίου 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

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

F

      Αριθµ. Π23∆ΟΣ&ΑΣ− 46368 (3)
Τροποποίηση της µε αριθ. Π23∆ΟΣ&ΑΣ−15620/7.5.2015 

απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών «Ορισµός 
αρµοδιοτήτων του Γενικού Γραµµατέως στη Γε−
νική Γραµµατεία ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέ−
σεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας» (Φ.Ε.Κ. 
Β΄817/8.5.2015), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 
Π23∆ΟΣ&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 ∆ιµερούς 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 ∆ιεθνών Οικονοµικών 
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο 
Εξωτερικών» (Α΄ 140).

9. Την Π23ΥΦΥΠ−39785/06.10.2015 «Καθορισµός αρµο−
διοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών ∆ηµητρίου 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 ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Ο.∆.∆. 239).

11. Την Π23∆ΟΣ&ΑΣ−15620/7.5.2015 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών «Ορισµός αρµοδιοτήτων του 
Γενικού Γραµµατέως στη Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών 
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας» 
(Φ.Ε.Κ. Β΄817/8.5.2015).

12. Την Π23∆ΟΣ&ΑΣ−33706/7.8.2015 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών «Τροποποίηση της µε αριθ. 
Π23∆ΟΣ&ΑΣ−15620/7.5.2015 απόφασης του Υπουρ−
γού Εξωτερικών “Ορισµός αρµοδιοτήτων του Γενικού 
Γραµµατέως στη Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών 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 Π23∆ΟΣ&ΑΣ−15620/7.5.2015 από−
φαση του Υπουργού Εξωτερικών «Ορισµός αρµοδιοτή−
των του Γενικού Γραµµατέως στη Γενική Γραµµατεία 
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συ−
νεργασίας» (Φ.Ε.Κ. Β΄817/8.5.2015), όπως τροποποιήθηκε 
µε την υπ’ αρ. Π23∆ΟΣ&ΑΣ−33706/7.8.2015 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών (Φ.Ε.Κ. Β΄1717/17.8.2015), ως εξής:

Άρθρο 1
Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέως ∆ιεθνών

Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας

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

1. Προΐσταται της Γενικής Γραµµατείας ∆ιεθνών 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 ∆ιεύθυνσης Οικονοµι−

κών Σχέσεων, των ∆ιευθύνσεων 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 ∆ιεθνείς Οργανι−
σµούς και Ευρωπαϊκούς Χρηµατοδοτικούς Μηχανισµούς, 
στα οποία συµµετέχει η Ελλάδα, σε συνεργασία µε τις 
εκάστοτε αρµόδιες ∆ιευθύνσεις 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 ∆οµής 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 Π23∆ΟΣ&ΑΣ−15620/7.5.2015 απόφα−
ση του Υπουργού Εξωτερικοί «Ορισµός αρµοδιοτήτων 
του Γενικού Γραµµατέως στη Γενική Γραµµατεία ∆ιε−
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 ∆ικαίου 
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 ∆ικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων», 
η οποία αναρτήθηκε µε Α.∆.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 
Α∆Α: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 ∆ικαίου 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

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ 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.∆.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 
Α∆Α: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 
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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

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ 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 ∆ικαίου 
των ∆οµών του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγεί−
ας (Π.Ε.∆.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 ∆ι−
καίου των ∆οµών του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου 
Υγείας (Π.Ε.∆.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.∆.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 
Α∆Α: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 ∆ικαίου των ∆οµών του 
Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.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

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ 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΄) «∆ιαρθρω−
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 ∆ίκτυο Υγείας (ΠΕ∆Υ), 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΄) «∆ιορι−
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. ∆Β3/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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

12. Τη µε αριθ. Β2β/ΓΠ 78895/15−10−15 εισήγηση της 
Γενικής ∆/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
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 (8)
Επιβολή Προστίµου για Τελωνειακή Παράβαση στον 

ΝΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟ 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 ΘΕΟ∆ΩΡΟ του 
Νικολάου και της Αικατερίνης µε Α∆Τ 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

 ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

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

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής 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.∆.∆. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ”»,

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

ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ 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
«ΣΙΟΦΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γερασίµου»,
στο ορθό
«ΣΟΦΙΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γερασίµου».

  (Από το Υπουργείο
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 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.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 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.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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 ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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