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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.471.11/64/350741/Σ.741 (1)

          Επαναφορά από Διαθεσιμότητα Υπαλλήλων 
Κατηγορίας ΥΕ, Κλάδου ΥΕ − Επιμελητών 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 17 του 

Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη−
σης. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
47/τ.Α΄/11−5−2015)

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23−7−2013), όπως ισχύει και 
του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26−3−2014).

γ. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος υπ’ 
αριθμ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 260/τ.Α΄/24−10−2002).

δ. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
προσωπικού Μητρώου των αναφερομένων στην παρούσα 

διαπιστωτική πράξη Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΠΥ) 
και του Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ Α.Χ.), κατηγορίας ΥΕ, κλάδου 
ΥΕ−ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, οι εν λόγω υπάλληλοι εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4325/2015.

ε. Τη με αριθμό ΑΔ Φ.471.22.1/11/13/Σ.135443/24−10−2013/
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/Β5−IV διαπιστωτική πράξη θέσης σε διαθε−
σιμότητα υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ−ΕΠΙ−
ΜΕΛΗΤΩΝ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ «Θέση σε διαθεσιμότητα».

στ. Τις αιτήσεις των υπαλλήλων περί επαναφοράς 
τους στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ.

ζ. Την υπ’ αριθμ. 1/25−6−2015 βεβαίωση πίστωσης αρ−
μόδιου Οικονομικού Κλάδου ΓΕΝ.

η. Την απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας με αριθ−
μό Φ.900/84/249030/Σ.512 από 24−10−2014 «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 
2887/τ.Β΄/27−10−2014).

θ. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με αριθμό Φ.900/20/ 
246489/Σ.120 από 10−3−2015 «Διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 122/τ.ΥΟΔΔ/
11−3−2015), διαπιστώνουμε:

1. Την επαναφορά των κάτωθι Μονίμων Πολιτικών 
Υπαλλήλων (ΜΠΥ) και του Προσωπικού με Σχέση Ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ Α.Χ.), 
του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ−ΕΠΙΜΕΛΗ−
ΤΩΝ, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, όπως αυ−
τές αναγράφονται έναντι ενός εκάστου, στον ανωτέρω 
κλάδο στον οποίο ανήκαν οι υπάλληλοι πριν τη θέση 
τους σε διαθεσιμότητα, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν 
και μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγονταν οι υπάλληλοι, 
κατά το χρόνο θέσης τους σε διαθεσιμότητα:

α. ΜΠΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε΄ 
Βαθμού, Ε4 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΛΗΤΗΡΑΣ 
(Α.Ε 087114), ΔΔΜΝ.

β. ΜΠΥ ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
Δ΄ Βαθμού, Δ5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΛΗΤΗΡΑΣ 
(Α.Ε 086198), ΓΕΝ/Γ4.

γ. ΜΠΥ ΔΡΑΚΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Δ΄ Βαθ−
μού, Δ5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΛΗΤΗΡΑΣ (Α.Ε 
086039), ΝΝΑ.

δ. ΜΠΥ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
Δ΄ Βαθμού, Δ5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΛΗΤΗΡΑΣ 
(Α.Ε 086023), ΝΝΑ.



14780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ε. ΜΠΥ ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ΄ Βαθ−
μού, Δ5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΛΗΤΗΡΑΣ (Α.Ε 
086037), ΝΝΑ.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΦΥΛΛΗΣ 

F
   Αριθ. Φ. 471.11/61/350738 Σ. 738 (2)

Επαναφορά από Διαθεσιμότητα Υπαλλήλων 
Κατηγορίας ΥΕ, Κλάδου ΥΕ−Εργατών 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 17 του 

Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/
τ.Α΄/11−5−2015).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23−7−2013), όπως ισχύει και 
του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26−3−2014).

γ. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος υπ’ 
αριθμ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 260/τ.Α΄/24−10−2002).

δ. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του προσωπικού Μητρώου των αναφερομένων στη πα−
ρούσα διαπιστωτική πράξη Μονίμων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων (ΜΠΥ) και του Προσωπικού με Σχέση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ Α.Χ.), κατη−
γορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, οι εν λόγω υπάλληλοι 
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4325/2015.

ε. Τη με αριθμό ΑΔ Φ.471.22.1/13/13/Σ.135444/24−10−2013/
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/Β5−ΙV διαπιστωτική πράξη θέσης σε διαθε−
σιμότητα υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ−Εργα−
τών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ «Θέση σε διαθεσιμότητα», 

στ. Τις αιτήσεις των υπαλλήλων περί επαναφοράς 
τους στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ.

ζ. Την υπ’ αριθμ. 1/25−6−2015 βεβαίωση πίστωσης αρ−
μόδιου Οικονομικού Κλάδου ΓΕΝ.

η. Την απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας με αριθ−
μό Φ.900/84/249030/Σ.512 από 24−10−2014 «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 
2887/τ.Β΄/27−10−2014).

θ. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με αριθμό Φ.900/20/ 
246489/Σ.120 από 10−3−2015 «Διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 122/τ.ΥΟΔΔ/
11−3−2015), διαπιστώνουμε:

Την επαναφορά των κάτωθι Μονίμων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων (ΜΠΥ) καθώς και του Προσωπικού με Σχέση Ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ Α.Χ.), 
του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ−ΕΡΓΑΤΩΝ, 
σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, όπως αυτές 
αναγράφονται έναντι ενός εκάστου, στον ανωτέρω κλά−
δο στον οποίο ανήκαν οι υπάλληλοι πριν τη θέση τους 
σε διαθεσιμότητα, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και 
μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγονταν, κατά το χρόνο 
θέσης τους σε διαθεσιμότητα:

α. ΜΠΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Ε΄ 
Βαθμού, Ε5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΓΕ−
ΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε 086714), ΚΕΦΝ/ΔΕΑ.

β. ΜΠΥ ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
Ε΄ Βαθμού, Ε5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε 086715), ΝΣ/ΔΔ.

γ. ΜΠΥ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 
Γ΄ Βαθμού, Γ4 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε 087121), Υ.Υ.

δ. ΜΠΥ ΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ΄ Βαθ−
μού, Δ4 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε. 087123), ΝΝΑ.

ε. ΜΠΥ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩ−
ΝΙΟΥ, Δ΄ Βαθμού, Δ2 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡ−
ΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε. 087125), Π.Ν.Μ ΘΩΡΗΚΤΟ 
Γ.ΑΒΕΡΩΦ.

στ. ΜΠΥ ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
Ε΄ Βαθμού, Ε5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε 087134), ΚΕΦΝ/ΔΕΑ.

ζ. ΜΠΥ ΜΕΛΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Δ΄ Βαθμού, Δ1 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕ−
ΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΛΙΜΕΝΑ (Α.Ε.086602), ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ.

η. ΜΠΥ ΜΙΣΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ΄ Βαθ−
μού, Δ3 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε.087137), ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ.

θ. ΜΠΥ ΜΙΣΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΙΜΩΝΑ, Ε΄ Βαθμού, Ε5 
Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΣ (Α.Ε 
086719), ΝΣ/ΔΤ.

ι. ΜΠΥ ΡΕΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ε΄ Βαθμού, 
Ε5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡ−
ΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε 087138), ΔΔΜΝ.

ια. ΜΠΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Ε΄ 
Βαθμού, Ε5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΜΑΝΟΥΒΡΑ−
ΔΟΡΟΣ (Α.Ε 086694), ΝΚ/ΔΤ.

ιβ. ΜΠΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
Δ΄ Βαθμού, Δ5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε.086208), ΝΚ/ΔΤ.

ιγ. ΣΕΙΔ ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Γ΄ 
Βαθμού, Γ1 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΗ 
(Α.Ε 18733), Π.Ν.Μ ΘΩΡΗΚΤΟ Γ.ΑΒΕΡΩΦ.

ιδ. ΣΕΙΔ ΚΕΦΑΛΙΑΝ ΝΟΡΑΙΡ του ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ, Γ΄ Βαθ−
μού, Γ2 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΣ 
(Α.Ε 18792), ΚΕΦΝ/ΔΕΑ.

ιε. ΣΕΙΔ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥ−
ΗΛ, Γ΄ Βαθμού, Γ1 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε 50148), ΝΚ/ΔΔ.

ιστ. ΣΕΙΔ ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
Δ΄ Βαθμού, Δ5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΜΑΝΟΥ−
ΒΡΑΔΟΡΟΣ (Α.Ε 18995), ΝΣ/ΔΤ.

ιζ. ΣΕΙΔ ΦΡΑΓΓΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Δ΄ 
Βαθμού, Δ3 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΜΑΝΟΥΒΡΑ−
ΔΟΡΟΣ (Α.Ε 18785), ΝΣ/ΔΤ.

ιη. ΣΕΙΔ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Γ΄ 
Βαθμού, Γ2 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙ−
ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Ε 18739), ΝΣ/ΔΚ/6100.

ιθ. ΣΕΙΔ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γ΄ Βαθ−
μού, Γ3 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΗ (Α.Ε 
18734), Π.Ν.Μ ΘΩΡΗΚΤΟ Γ.ΑΒΕΡΩΦ.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΦΥΛΛΗΣ 
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   Αριθ. Φ.471.11/63/350740/Σ.740 (3)
Επαναφορά Υπαλλήλου Κατηγορίας ΥΕ, Κλάδου 

ΥΕ − Προσωπικού Καθαριότητας 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 17 του 

Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη−
σης. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
47/τ.Α΄/11−5−2015)

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23−7−2013), όπως ισχύει και 
του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26−3−2014).

γ. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμ. 
290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργεί−
ου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 260/τ.Α΄/24−10−2002).

δ. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του προσωπικού Μητρώου της αναφερομένης στην πα−
ρούσα διαπιστωτική πράξη Μονίμου Πολιτικής Υπαλ−
λήλου (ΜΠΥ), κατηγορίας YE, κλάδου ΥΕ−ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, η εν λόγω υπάλληλος εμπίπτει στις 
διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4325/2015.

ε. Τη με αριθμό ΑΔ Φ.471.22.1/12/13/Σ.135442/24−10−2013/
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/Β5−IV διαπιστωτική πράξη θέσης σε διαθε−
σιμότητα υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ−ΠΡΟ−
ΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ «θέση σε 
διαθεσιμότητα».

στ. Την με αριθμό ΑΔ.Φ.471.22/158/338894/Σ.1080/11−07−2014/ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/Β5−IV απόφαση «Λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.2 της 
παρ. Ζ΄ του άρθρου του N.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει».

ζ. Το με αριθμό ΑΔ.Φ.471.22/166/1148/Σ.1148/23−07−2014/
ΓEN/B5−IV έγγραφο «Γνωστοποίηση λύσης υπαλληλικής 
σχέσης μονίμου πολιτικού υπαλλήλου».

η. Το ΑΔ.Φ.479.12/53/350573/Σ.573/15−05−2015/ έγγραφο 
«Ενημέρωση για εφαρμογή διατάξεων Ν.4325/2015».

θ. Την από 18−5−2015 αίτηση της υπαλλήλου περί επα−
ναφοράς της στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ.

ι. Την με αριθμό 1045593248/05.06.2015 βεβαίωση εγ−
γραφής της εν λόγω υπαλλήλου στο Μητρώο Ανθρώ−
πινου Δυναμικού Δημοσίου.

ια. Την υπ’ αριθμ. 1/25−6−2015 βεβαίωση πίστωσης αρ−
μόδιου Οικονομικού Κλάδου ΓΕΝ.

ιβ. Την απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας με αριθ−
μό Φ.900/84/249030/Σ.512 από 24−10−2014 «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2887/ 
τ.Β΄/27−10−2014).

ιγ. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με αριθμό Φ.900/20/ 
246489/Σ.120 από 10−3−2015 «Διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 122/τ.ΥΟΔΔ/
11−3−2015), διαπιστώνουμε:

Την επαναφορά της Μόνιμης Πολιτικής Υπαλλήλου 
(ΜΠΥ) του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/ΝΝΑ, ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Ε. 086864), κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ−
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΠΛΥΝΤΗ−
ΡΙΩΝ, της οποίας η υπαλληλική σχέση είχε λυθεί, ως 
σχετικό (στ), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στον 
ανωτέρω κλάδο στον οποίο ανήκε πριν τη θέση της σε 

διαθεσιμότητα, με τον ίδιο βαθμό (Ε΄) που κατείχε και 
μισθολογικό κλιμάκιο (Ε4) που υπαγόταν, κατά το χρόνο 
θέσης της σε διαθεσιμότητα.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΦΥΛΛΗΣ 

F
   Αριθ. Φ.471.11/62/350739/Σ.739 (4)
Επαναφορά από Διαθεσιμότητα Υπαλλήλων Κατηγο−

ρίας ΥΕ, Κλάδου ΥΕ−Προσωπικού Καθαριότητας 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 17 του 

Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη−
σης. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
47/τ.Α΄/11−5−2015)

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23−7−2013), όπως ισχύει και 
του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26−3−2014).

γ. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμ. 
290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργεί−
ου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 260/τ.Α΄/24−10−2002).

δ. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του προσωπικού Μητρώου των αναφερομένων στην 
παρούσα διαπιστωτική πράξη Μονίμων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων (ΜΠΥ) και του Προσωπικού με Σχέση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ Α.Χ.), κατη−
γορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ−ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
οι εν λόγω υπάλληλοι εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 17 του Ν.4325/2015.

ε. Τη με αριθμό ΑΔ Φ.471.22.1/12/13/Σ. 135442/24−10−2013/
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/Β5−IV διαπιστωτική πράξη θέσης σε διαθε−
σιμότητα υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ−ΠΡΟ−
ΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ «Θέση σε 
διαθεσιμότητα».

στ. Τις αιτήσεις των υπαλλήλων περί επαναφοράς 
τους στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. 

ζ. Την υπ’ αριθμ. 1/25−6−2015 βεβαίωση πίστωσης αρ−
μόδιου Οικονομικού Κλάδου ΓΕΝ.

η. Την απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας με αριθ−
μό Φ.900/84/249030/ Σ.512 από 24−10−2014 «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 
2887/τ.Β΄/27−10−2014).

θ. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με αριθμό Φ.900/20/ 
246489/Σ.120 από 10−3−2015 «Διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 122/τ.ΥΟΔΔ/
11−3−2015), διαπιστώνουμε:

Την επαναφορά των κάτωθι Μονίμων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων (ΜΠΥ) και του Προσωπικού με Σχέση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ Α.Χ.), του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ−ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέ−
σεις, όπως αυτές αναγράφονται έναντι ενός εκάστου, 
στον ανωτέρω κλάδο στον οποίο ανήκαν οι υπάλληλοι 
πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, με τον ίδιο βαθμό 
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που κατείχαν και μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγονταν οι 
υπάλληλοι, κατά το χρόνο θέσης τους σε διαθεσιμότητα:

α. ΜΠΥ ΒΑΣΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ, Δ΄ Βαθμού, 
Δ4 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 
(Α.Ε 086336), Δ/ΓΕΝ.

β. ΜΠΥ ΓΚΙΟΚΑ ΠΑΤΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ΄ Βαθμού, 
Δ2 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 
(Α.Ε 086963), ΝΣ/ΔΔ.

γ. ΜΠΥ ΔΙΑΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ΄ 
Βαθμού, Δ5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΠΛΥ−
ΝΤΗΡΙΩΝ (Α.Ε 085842), ΚΕ ΠΟΡΟΣ.

δ. ΜΠΥ ΚΑΤΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ΄ 
Βαθμού, Δ4 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΠΛΥ−
ΝΤΗΡΙΩΝ (Α.Ε 086627), ΝΚ/ΔΔ.

ε. ΜΠΥ ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Δ΄ Βαθμού, 
Δ5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 
(Α.Ε 085847), ΝΝΚ.

στ. ΜΠΥ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 
Δ΄ Βαθμού, Δ4 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΑΘΑΡΙΣ−
ΤΡΙΑΣ (Α.Ε 086200), ΚΕΦΝ/ΔΕΑ.

ζ. ΜΠΥ ΛΟΓΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δ΄ 
Βαθμού, Δ5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 
(Α.Ε 086620), ΣΝΔ.

η. ΜΠΥ ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ, Δ΄ 
Βαθμού, Δ1 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 
(Α.Ε 086595), ΝΚ/ΔΔ.

θ. ΜΠΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΝΤΩ−
ΝΙΟΥ, Ε΄ Βαθμού, Ε4 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΑ−
ΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ (Α.Ε 086818), ΝΔΒΕ.

ι. ΜΠΥ ΣΑΛΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ, Δ΄ Βαθμού, 
Δ5 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ (Α.Ε 
086544), ΝΝΑ.

ια. ΜΠΥ ΤΖΑΓΚΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ε΄ 
Βαθμού, Ε4 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΠΛΥ−
ΝΤΗΡΙΩΝ (Α.Ε 086789), ΣΣΑΣ.

ιβ. ΜΠΥ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ΄ 
Βαθμού, Δ3 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΕΡΓΑΤΗ ΠΛΥ−
ΝΤΗΡΙΩΝ (Α.Ε 417656), ΝΝΚ.

ιγ. ΜΠΥ ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Δ΄ 
Βαθμού, Δ1 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 
(Α.Ε 086600), ΝΚ/ΔΔ.

ιδ. ΣΕΙΔ ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ε΄ Βαθμού, 
Ε4 Μισθολογικού Κλιμακίου, ειδ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ (Α.Ε 
20963), ΝΝΑ.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΦΥΛΛΗΣ 

F
 Αριθμ. 1725/71868 (5)
Τροποποίηση της με αριθμ. 1111/46876/29−04−2015 υπουρ−

γικής απόφασης (Β΄ 783/2015) περί διαδικασίας υπο−
βολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφο−
ρά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 
το 2015.  

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ.2 του αρ.62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά 

μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 

β) του Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/28−8−2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

γ) του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων»,

δ) του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−1−2015) Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών,

ε) της με αριθμ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.2015) απόφαση 
του Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο 
Αποστόλου, του Δημητρίου,

στ) της με αριθμ. υπουργικής απόφασης 104/7056, (Β΄ 
147/2015) με θέμα «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα 
και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 
κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν.
(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου».

ζ) της με αριθμ. υπουργικής απόφασης Α 1242/52354 
(Β΄ 924/2015) με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. 
104/7056/21.01.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 147/2015) 
Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες 
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

η) της με αριθμ. ΥΑ 1111/46876 (Β΄ 783/2015) με θέμα 
«Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβο−
λών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης το 2015».

2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 747/2015 (L119/21 της 
12.05.2015) σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανο−
νισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, των αιτήσεων 
ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωμής, την καταληκτική 
ημερομηνία για την κοινοποίηση των τροποποιήσεων 
της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για 
τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης ή για την αύξηση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για το έτος 2015.

3. Το γεγονός ότι η παράταση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής της ενιαίας αίτησης μέχρι τις 
15/6/2015 συμπαρασύρει κάποιες από τις προθεσμίες 
που περιλαμβάνονται στην τροποποιούμενη απόφαση 
και συνεπώς απαιτείται τροποποίησή τους.

4. Το υπ. αρ. 68183/19−6−2015 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
στο οποίο παρατίθενται οι λόγοι συμπλήρωσης και τρο−
ποποίησης της υπ. αρ. 1111/46876/29−04−2015 υπουργικής 
απόφασης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δε 
δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1111/46876/29−04−2015 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 783/2015) ως εξής: 

1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
«7. Όσον αφορά στα υποδείγματα μεταβολών Νο. 10 

«Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης», 
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Νο. 20 «Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώληση γης» 
και Νο. 30 «Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμά−
των με εκμίσθωση γης», η οριστικοποίηση προηγείται 
αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, 
προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη και να ληφθεί υπόψη. 
Για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης αυτής, λαμ−
βάνεται υπόψη η ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης 
μεταβολών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου, η οποία θα πρέπει να προηγείται ή το 
πολύ να συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία υποβολής 
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ».

β) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως κάτωθι :
«8. Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της αί−

τησης μεταβολών είναι η 15η Ιουνίου 2015.»
γ) Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
«10. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της αίτησης 

μεταβολών σε έντυπη μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται 
η 15η Ιουνίου 2015. Η ημερομηνία ελέγχεται:

α) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περί−
πτωση αποστολής με συστημένη επιστολή,

β) βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολλο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην περίπτωση που υποβληθεί ιδιο−
χείρως.

Ειδικά για την κατηγορία «Χορήγηση δικαιωμάτων βα−
σικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης ως 
καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και αποστο−
λής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή ορίζεται 
η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015».

δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθί−
σταται ως κάτωθι: 

«12. Αίτημα ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων 
μεταβολών, που έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γί−
νεται δεκτό, εφόσον αποσταλεί ως την καταληκτική 
ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης, ήτοι την 10η Ιουλίου 2015, στα κατά τόπους 
αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, στα οποία έχει σταλεί η αρχική αίτηση μετα−
βολών. Η ημερομηνία αποστολής ελέγχεται όπως στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
κάτωθι:

«4. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η ορθή κατα−
χώρησή της στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα 
του ηλεκτρονικού φακέλου, η εμπρόθεσμη οριστικοποίη−
σή της και η εμπρόθεσμη υποβολή της σε έντυπη μορφή 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
3, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα .»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
κάτωθι:

«2. Σε περίπτωση που ως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 έχουν 
επέλθει μεταβολές όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, οι μεταβολές αυτές 
γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
κάτωθι: 

«3. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης με−
ταβολών του μεταβιβαστή στη διαδικτυακή εφαρμογή 
προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης του αποδέκτη και υποβάλλεται ως την κα−
ταληκτική ημερομηνία 15.06.2015.»

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
κάτωθι:

«4. Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή 
τη συμβολαιογραφική πράξη πώλησης γης, η ημερομη−

νία σύναψης προηγείται των ημερομηνιών που ορίζονται 
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

(α) Στην περίπτωση εκμίσθωσης ή πώλησης τμήματος 
της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
σύναψης μεταξύ 01.06.2013 ως και 31.05.2015.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, αίτηση χορήγησης δικαιω−
μάτων βασικής ενίσχυσης μπορεί να υποβληθεί και από 
τον μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης, εφόσον το 
επιθυμεί, για το μέρος της εκμετάλλευσης που έχει 
στη διάθεσή του.

(β) Στην περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης του συ−
νόλου της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερο−
μηνία σύναψης μετά την 02.01.2015 και έως 31.05.2015, 
προκειμένου ο μεταβιβαστής να δύναται να πληροί τις 
προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015.»

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται 
ως κάτωθι:

«3. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης με−
ταβολών του μεταβιβαστή στη διαδικτυακή εφαρμογή 
προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης του αποδέκτη και υποβάλλεται ως την κατα−
ληκτική ημερομηνία 15.06.2015. Όσον αφορά το ιδιωτικό 
συμφωνητικό μίσθωσης, η ημερομηνία σύναψης προη−
γείται των παραπάνω ημερομηνιών.

(α) Στην περίπτωση εκμίσθωσης τμήματος της εκμε−
τάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης από 
01.07.2006 ως και την 31.05.2015. Η ημερομηνία λήξης της 
εκμίσθωσης έπεται αυστηρά της 31.05.2015

(β) Στην περίπτωση εκμίσθωσης του συνόλου της εκ−
μετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης 
μετά την 02.01.2015 και έως 31.05.2015 προκειμένου ο 
μεταβιβαστής να δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις 
του ενεργού γεωργού το 2015. Η ημερομηνία λήξης της 
εκμίσθωσης έπεται αυστηρά της 31.05.2015.»

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 η ημερομηνία 
15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015.

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 προστίθεται η 
περίπτωση (δ) μετά την περίπτωση (γ) ως εξής:

«(δ)Στη περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης οι 
κληρονόμοι δύνανται να παραχωρήσουν το ποσοστό 
της εκμετάλλευσης που κληρονομούν, προκειμένου να 
χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης σε άλλους 
κληρονόμους, με συμπλήρωση στην Υπεύθυνη Δήλω−
ση Κατανομής του ποσοστού της εκμετάλλευσης, που 
κληρονομείται και υποβάλλοντας μαζί με την αίτηση 
χορήγησης δικαιωμάτων τα ιδιωτικά συμφωνητικά που 
αποδεικνύουν με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση της 
κατοχής και χρήσης της εκμετάλλευσης που παραχω−
ρείται.»

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 αντικαθίσταται 
ως κάτωθι: 

«3. Αν η εκμετάλλευση δεν ανήκε στην κυριότητα του 
κληρονομούμενου γεωργού αλλά αυτός την είχε μισθώ−
σει από τους κληρονόμους, οι κληρονόμοι δικαιούνται 
να απαιτήσουν στο όνομά τους τον αριθμό και την αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθούν 
για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης, 
που έχουν λάβει, υπό τις αυτές προϋποθέσεις με αυτές 
που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά 
την εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της 
Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης, 
απαιτείται προσκόμιση των συμφωνητικών μίσθωσης.

Αν η εκμετάλλευση δεν ανήκε στην κυριότητα του 
κληρονομούμενου γεωργού αλλά αυτός την είχε μισθώ−
σει από τρίτους, και δεδομένου ότι ο θάνατος ενός εκ 
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των αντισυμβαλλόμενων σε μία πράξη μίσθωσης δεν 
λύει αυτοδίκαια τη μίσθωση, οι κληρονόμοι δικαιούνται 
να απαιτήσουν στο όνομά τους τον αριθμό και την αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθούν 
για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης, 
που έχουν λάβει, υπό τις αυτές προϋποθέσεις με αυτές 
που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά 
την εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της 
Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης, 
απαιτείται προσκόμιση:

(α) είτε συμφωνίας μεταξύ των κληρονόμων και του 
εκμισθωτή επί των ήδη συναφθέντων με τον θανόντα 
συμφωνητικών μίσθωσης, θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά 
από αρμόδια αρχή

(β) είτε Υ/Δ του κάθε αντισυμβαλλόμενου είτε συμ−
φωνητικού μεταξύ των κληρονόμων και του εκμισθωτή, 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του κάθε 
αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή

(γ) είτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, νομίμως μετα−
γραμμένου, σε περίπτωση που η μίσθωση είχε συναφθεί 
με συμβολαιογραφικό έγγραφο και είχε μεταγραφεί στο 
Υποθηκοφυλακείο.

Από το περιεχόμενο όλων των ανωτέρω εγγράφων 
θα πρέπει να προκύπτει ότι συνεχίζεται η μίσθωση, που 
είχε συναφθεί από τον κληρονομούμενο και ότι στη 
θέση του υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του, προκειμένου 
να συνεχίσουν τη συμφωνημένη χρήση του μισθίου για 
δικό τους λογαριασμό.»

10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 η ημερομηνία 
15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015.

11. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 15 η ημερομηνία 
15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015.

12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 η ημερομηνία 
15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015.

13. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 η ημερομηνία 
15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015.

14.Οι ημερομηνίες 15.05.2015 και 09.06.2015, που ανα−
φέρονται στο Παράρτημα ΙΙ αντικαθίστανται με τις ημε−
ρομηνίες 15.06.2015 και 10.07.2015 αντίστοιχα. Ειδικά, για 
τη γραμμή 4 «χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς 
της εκμετάλλευσης» οι ημερομηνίες οριστικοποίησης 
και αποστολής της αίτησης μεταβολών 15.5.2015 και 
9.6.2015 αντικαθίσταται με 30.6.2015.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος ενίσχυσης 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
   Αριθ. Α2β/Γ.Π. οικ. 47974 (6)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
μέχρι 31−12−2015. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/27−08−2014 (ΦΕΚ 173/τ.A΄/

28−11−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/27−01−2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/
27−01−2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις της αρ. Υ104/2−03−2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 309/τ.Β΄/2015) περί «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέα Ξανθό».

4. Την αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 22990/27−03−2015 (ΦΕΚ 
487/τ.Β΄/31−03−2015) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του 
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπλη−
ρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας».

5. Τις διατάξεις της αρ. Α1α/οικ. 14112/25−02−15 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 74/τ.ΥΟΔΔ/2015) «Διορισμός Γε−
νικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

6. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/1985) όπως 
τροποποιήθηκε με το αρ. Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22−4−2005/
Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα. Κυβερνητικά Όργανα».

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

8. Τα αρ. πρωτ. 26580/31−12−2015 και 4487/26−02−2015 
έγγραφα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

9. Η αρ. 1315/31−12−2014 απόφαση του Διοικητή της 4ης 
Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης «Έγκριση ωρών υπερω−
ριακής απασχόλησης, υπαλλήλων της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης, για το Α΄ εξάμηνο του 2015».

10. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακε−
δονίας και Θράκης, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων 
ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (39.789,60 €) 
η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό της 4ης Δ.Υ.ΠΕ 
Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΕ 0261), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εξήντα πέ−
ντε (65) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και 
μέχρι επτά χιλιάδες οκτακόσιες (7.800) ώρες, οι οποί−
ες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως 
ανά υπάλληλο, από τη δημοσίευση της παρούσης έως 
31−12−2015.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών και στα πλαίσια των παρα−
κάτω αναλυτικά αναφερόμενων εργασιών.

1. Διαδικασίες πρόσληψης επικουρικού Προσωπικού 
για την κάλυψη αναγκών των φορέων αρμοδιότητας 
μας σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4052/2012 
(διαχείριση και αξιολόγηση αιτήσεων, κατάρτιση των 
καταλόγων, διάθεση των προσληπτέων κ.τ.λ.).

2. Καταγραφή αξιολόγηση και διαχείριση υπηρεσι−
ακών μεταβολών του προσωπικού των Νοσοκομείων 
αρμοδιότητάς μας.
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3. Διαδικασίες πρόσληψης επικουρικών ιατρών (αναγ−
γελία σύμβασης ΣΕΠΕ,σύμβαση εργασίας, εγγραφή στο 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού κ.λπ.)

4. Διαχείριση και αξιολόγηση αιτημάτων Αποκλειστι−
κών Νοσοκόμων, τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αποκλει−
στικών Νοσοκόμων των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
και κατάρτιση των ετήσιων Ονομαστικών Καταλόγων 
ανά Νοσοκομείο.

5. Υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση, συμπλή−
ρωση και τροποποίηση των Οργανισμών των Νοσοκο−
μείων αρμοδιότητάς μας.

6. Συντονισμός της διαδικασίας διαθεσιμότητας και 
κινητικότητας υπαλλήλων Νοσοκομείων αρμοδιότητάς 
μας.

7. Καταγραφή αξιολόγηση και διαχείριση θεμάτων 
προσωπικού των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην οργανωτική δομή 
των ΔΥΠΕ ως αποκεντρωμένες μονάδες. 

8. Διαχείριση ηλεκτρονικής βάσης προσωπικού
9. Έλεγχος ατομικών φακέλων των υπαλλήλων οι οποί−

οι μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν στην 4η ΥΠΕ
10. Επανέλεγχος και επανακατάξη και χορήγηση κλι−

μακίων μισθοδοσίας των υπαλλήλων που εντάχθηκαν 
στην 4η ΥΠΕ

11. Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών προσωπικού 
Μητρώου των υπαλλήλων

12. Έλεγχος ατομικού Μητρώου − φακέλων υπαλλή−
λων για την κατάταξη των υπηρετούντων ΠΕ Ιατρών 
σε θέσεις ιατρών ΕΣΥ

13. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών με−
λών για συλλογικά όργανα (π.χ. Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Ιατρών, Υπηρεσιακό Συμβούλιο 4ης ΥΠΕ)

14. Διαδικασίες διορισμού αγροτικών ιατρών των 
φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (αναγγελία 
σύμβασης ΣΕΠΕ, ένταξη στο Μητρώο μισθοδοτούμενων 
υπαλλήλων, πρωτόκολλο ορκωμοσίας και τοποθέτησης 
ιατρών)

15. Διαχείριση αδειών (κανονικών. αναρρωτικών και 
ειδικών) του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και 
των αποκεντρωμένων μονάδων της

16. Επεξεργασία και επικαιροποίηση στοιχείων προ−
σωπικού και κενών θέσεων των Νοσοκομείων και των 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

17. Διατήρηση Μητρώου μετακινήσεων προσωπικού 
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπαλλήλων των απο−
κεντρωμένων μονάδων της

18. Προετοιμασία και έλεγχος μηνιαίων στοιχείων του 
ESYnet,

19. έλεγχος των αποσταλμένων στοιχείων της Ολο−
ήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων, προκειμένου 
έγκαιρα να επιστραφούν στα Νοσοκομεία οι εγκρίσεις 
για την πληρωμή των υπαλλήλων που συμμετέχουν στην 
ολοήμερη λειτουργία,

20. καταχώριση και έλεγχος των υποβληθέντων κλι−
νικών μελετών, βάσει της νέας κοινής υπουργικής από−
φασης, Υγ3(α)/οικ. 189/21.2.2013, ΦΕΚ 390/Β/2013,

21. άμεση διεκπεραίωση της οικονομικής διαχείρισης 
(λόγω προθεσμίας 30 ημερών) των συμβάσεων τιμητι−
κών αμοιβών,

22. άμεσος έλεγχος των Εσωτερικών Κανονισμών Δι−
αχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων για την 
τελική θεώρηση,

23. συγκέντρωση και επεξεργασία, στοιχείων με τη 
μορφή του επείγοντος (π.χ. διαχείριση Επικίνδυνων 

Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων, ιατροφαρμα−
κο−νοσηλευτικών δαπανών μεταναστών από τρίτες χώ−
ρες ή ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, 
στοιχεία νοσολογικής δραστηριότητας Νοσοκομείων ή 
ΠΕΔΥ − Κέντρων Υγείας ή ΠΕΔΥ−Μονάδων Υγείας κ.λπ.)

24. προετοιμασία Νοσοκομείων για την ένταξη έργων 
στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου Χρημα−
τοδότησης 2014−2020 (διαμόρφωση νέων Business Plans),

25. τακτοποίηση διαχειριστικών θεμάτων συγχρημα−
τοδοτούμενων πράξεων BEHEALTH και HOME CARE 
(παρακολούθηση εκτέλεσης έργων, τακτοποίηση συμ−
βάσεων, τακτοποίηση προμηθειών, συνεργασία με 
Διαχειριστική Αρχή και επιστημονικά υπεύθυνους για 
αλλαγές στα φυσικά και οικονομικά αντικείμενα των 
έργων, διαχειριστικά έγγραφα και ενημέρωση του ΟΠΣ)

26. διερεύνηση ερευνητικών τομέων των Νοσοκομείων 
αρμοδιότητας μας προς αξιοποίηση και ένταξη σε χρη−
ματοδοτικό πλαίσιο. Προετοιμασία προτάσεων.

27. Παρακολούθηση της εξέλιξης των διαγωνιστικών 
διαδικασιών των Νοσοκομείων, τόσο αυτών που φορέας 
διενέργειας είναι το ίδιο το Νοσοκομείο, όσο και των 
ενιαίων.

28. Διενέργεια διαγωνισμών ΕΣΠΑ και INTERREG.
29. Σχεδιασμός και υλοποίηση των διαδικασιών που 

αφορούν την προμήθεια υλικών και ανάθεση υπηρεσιών 
των Μονάδων Υγείας − ΓΙ.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας μας (Συ−
ντονισμός −παρακολούθηση των επιτροπών σύνταξης 
Τεχνικών Προδιαγραφών, υλοποίηση των διαγωνισμών, 
κάλυψη του συνόλου των αναγκών των Μονάδων όπως 
ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4238/2014.

30. Κατάρτιση − υποβολή του ΠΠΥΥ 2015 της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, 
καθώς και των νέων αναγκών που αφορούν τις Μονάδες 
Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητάς μας.

31. Συντονισμός − υποστήριξη φορέων σε θέματα εκ−
συγχρονισμού μέσω τεχνολογιών πληροφορικής (νέα 
εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ για τους διαγωνισμούς άνω των 
60.000 ευρώ)

32. κατάρτιση Προϋπολογισμού Κεντρικής Υπηρεσίας 
καθώς και τροποποιήσεις αυτού

33. εκτέλεση Προϋπολογισμού Κεντρικής Υπηρεσίας 
σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο και τήρηση του 
Μητρώου δεσμεύσεων

34. παρακολούθηση επιχορηγήσεων από τον τακτικό 
προϋπολογισμό

35. κατάρτιση απολογισμού Κεντρικής Υπηρεσίας
36. έκδοση ενταλμάτων πληρωμής προμηθευτών και 

συγκεντρωτικών καταστάσεων πληρωμών και αποστο−
λή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό και 
κατασταλτικό έλεγχο

37. πληρωμές, εισπράξεις και έκδοση επιταγών
38. έλεγχος τήρησης του Μητρώου δεσμεύσεων και 

υποβολή του στο e−portal του Γενικού Λογιστηρίου
39. έκδοση μισθοδοσίας υπαλλήλων Κεντρικής Υπη−

ρεσίας
40. σύνταξη φορολογικής δήλωσης
41. παρακολούθηση της εφαρμογής της γενικής και 

της αναλυτικής λογιστικής των νοσοκομείων
42. έλεγχος απολογισμών και ισολογισμών νοσοκο−

μείων
43. μηνιαίος έλεγχος εισαγωγής οικονομικών δεδο−

μένων των νοσοκομείων στην εφαρμογή του ESYnet,
44. επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων του 

ESYnet και εξαγωγή στατιστικών δεικτών λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία της νοσηλευτικής δραστηριότητας,
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45. έλεγχος των μηνιαίων εκθέσεων προς το Γενι−
κό Λογιστήριο επί των ανεξόφλητων, ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων και των τριμηνιαίων εκθέσεων επί της 
λειτουργίας του Μητρώου δεσμεύσεων

46. αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων των νοσοκο−
μείων ευθύνης μας

47. έκδοση μισθοδοσίας του προσωπικού της Πρωτο−
βάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΔΥ)

48. έκδοση εφημεριών−υπερωριών νυχτερινών και 
εξαιρέσιμων του προσωπικού που υπηρετεί στο ΠΕΔΥ

49. Επίσης, ορθή και έγκαιρη επεξεργασία των αιτημά−
των που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μέσω ηλεκτρο−
νικού ταχυδρομείου, με το χαρακτήρα του επείγοντος 
και συνήθως αφορούν στη συγκέντρωση στοιχείων−
οικονομικών δεδομένων είτε της Κεντρικής Υπηρεσία 
είτε των νοσοκομείων αρμοδιότητάς μας.

50. Αναδιάταξη/διαμόρφωση Computer room
1. έλεγχος των διεργασιών των εφεδρικών αντιγράφων 

(backup) των δεδομένων και της σωστής λειτουργίας 
του προγράμματος

2. οπτικός έλεγχος όλης της Hardware μηχανογραφι−
κής υποδομής της κεντρικής υπηρεσίας

3. έλεγχος του τηλεφωνικού κέντρου
4. έλεγχος της λειτουργίας
a. των υπολογιστών και εκτυπωτών της κεντρικής 

υπηρεσίας 8 ώρες/μήνα
b. των δικτύων της κεντρικής υπηρεσίας 
C. των εξυπηρετητών
d. του αποθηκευτικού χώρου (SAN)
e. της εικονικής υποδομής (virtual infrastructure)
f. ενεργών συσκευών δικτύου (δρομολογητές, διαμε−

ταγωγείς, φαξ, − router, switches, fax server)
g. δοκιμές των σταθεροποιητών τάσεως ρεύματος 

(UPS)
5. έλεγχος καταγραφών/αναφορών
a. των αντιικών προγραμμάτων (antivirus, updates, 

patches κα)
b. τείχους προστασίας (firewall device) και των πολι−

τικών (διαδικασιών) που χρησιμοποιούνται
c. λοιπές συσκευές
6. έλεγχο της σωστής λειτουργίας
a. της σάρωσης των εγγράφων
b. των βάσεων δεδομένων
c των προγραμμάτων (εφαρμογές) για την Κεντρική 

υπηρεσία
d. των προγραμμάτων για την υποστήριξη του ΠΕΔΥ
e. της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της κεντρικής 

υπηρεσίας
f. των λειτουργικών συστημάτων των εξυπηρετητών
g. των υπηρεσιών των εξυπηρετητών
51. Συλλογή στοιχείων, η παρακολούθηση και παρο−

χή βοήθειας στα Νοσοκομεία σε επίπεδο Υγειονομικής 
Περιφέρειας σε θέματα που αφορούν την ορθολογική 
λειτουργία και την ασφάλεια των κτιριακών εγκατα−
στάσεων των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας σε 
συνεργασία (Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος 
μη δομικής τρωτότητας αυτών).

52. Λήψη μέτρων πυροπροστασίας και πυρασφάλει−
ας και μελέτες αυτών όπου δεν υπάρχουν. Έλεγχο και 
διευθέτηση των αυθαιρέτων των Νοσοκομείων και τα−
κτοποίηση των οικοπέδων, όπου υπάρχουν προβλήματα. 
Έλεγχο των κτιρίων για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ 
και την τήρηση των απαραίτητων προδιαγραφών των 
εγκαταστάσεων. Παρακολούθηση τήρησης ενιαίων προ−

διαγραφών συντήρησης των κεντρικών εγκαταστάσε−
ων, (Γεννήτριες, Λεβητοστάσια, Κέντρα Πεπιεσμένου 
Αέρα και λοιπών αερίων, δεξαμενών υγρού οξυγόνου, 
έκδοση αδειών ανελκυστήρων, κίνησης και συντήρησης 
οχημάτων των νοσοκομείων, συντήρηση οικοδομικών 
εγκαταστάσεων κ.λπ.)

53. Εποπτεία για τις διαδικασίες τακτοποίησης αυ−
θαιρέτων, αρτιότητας οικοπέδων, τροποποίησης όρων 
δόμησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κ.λπ., εργα−
σίες που είναι αναγκαίες για την ωρίμανση σχετικών 
προτάσεων ένταξης νέων έργων.

54. Έκδοση αδειών λειτουργίας δομών των Νοσοκο−
μείων, Ακτινολογικών εργαστηρίων, Φαρμακείων κ.λπ. 
Συγκέντρωση στοιχείων Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
κ.λπ.).

55. Παρακολούθηση της εξέλιξης και προόδου όλων 
των ενταγμένων έργων ΕΣΠΑ περιόδου 2007−2014.

56. Υποχρέωση συντήρησης των Κέντρων Υγείας, των 
Μονάδων Υγείας, των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ια−
τρείων και των Περιφερειακών Ιατρείων της Κεντρικής 
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με επιτόπιες 
επισκέψεις για τον Ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό 
εξοπλισμό, τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τα Δομικά στοι−
χεία των κτιρίων.

57. Συμμετοχή στις προσκλήσεις του ΣΕΣ 2014−2020 με 
συγκέντρωση αιτημάτων των εποπτευόμενων φορέων, 
αξιολόγηση, ιεράρχηση, και πρόκριση των προτάσεων, 
βάσει της σημαντικότητάς τους και των δυνατοτήτων 
ωρίμανσής τους

58. Υποστήριξη των ενεργειακών επιθεωρήσεων στα 
κτίρια των εποπτευομένων φορέων, για την έκδοση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

59. Επεξεργασία και υποστήριξη εκπόνησης μελετώ 
όπως π.χ. «Προμελέτη για τη μετεγκατάσταση της Ψυ−
χιατρικής Κλινικής στο Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ». «Μελέτη εφαρ−
μογής για τη μετεγκατάσταση της Μονάδας Ειδικών 
Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ», μελέτη εφαρμογής του 
έργου «Εργασίες εκσυγχρονισμού, βελτίωσης, ενεργεια−
κής Αναβάθμισης και ανακαίνισης του Κέντρου Υγείας 
Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής», κ.λπ.

60. Υποστήριξη σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών 
των διαγωνισμών προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξο−
πλισμού μέσω ΣΕΣ.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγειονο−
μικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ορίζεται η 
Αιμιλία Μακρυαλέα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρώτρια 
της, την Γεωργία Κεχαγιά, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
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