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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1486
16 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/
ΤΤΠΝΚΜ/167228/99357/858/106
(1)
Χαρακτηρισμός ως μνημείων ενενήντα δύο (92) αντι−
κειμένων: δέκα έξι (16) εκκλησιαστικών, εννέα (9)
στρατιωτικών, έντεκα (11) οικιακών, δεκαεπτά (17)
διακοσμητικών, πέντε (5) ρολογιών, είκοσι οκτώ (28)
φωτιστικών, ενός (1) τηλεγράφου, μίας (1) σόμπας,
ενός (1) καλύμματος σόμπας, μίας (1) αντλίας νερού
και δύο (2) μηχανών του καζίνο (slot machines) στο
Ανάκτορο του Αχίλλειου στην Κέρκυρα.

Χαρακτηρισμός ως μνημείων ενενήντα δύο (92) αντι−
κειμένων: δέκα έξι (16) εκκλησιαστικών, εννέα (9)
στρατιωτικών, έντεκα (11) οικιακών, δεκαεπτά (17)
διακοσμητικών, πέντε (5) ρολογιών, είκοσι οκτώ
(28) φωτιστικών, ενός (1) τηλεγράφου, μίας (1) σό−
μπας, ενός (1) καλύμματος σόμπας, μίας (1) αντλί−
ας νερού και δύο (2) μηχανών του καζίνο (slot
machines) στο Ανάκτορο του Αχίλλειου στην Κέρ−
κυρα...........................................................................................................
Έγκριση αμοιβής υπερωριακής εργασίας του προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του Ταμείου Διοικήσεως και
Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης, για το χρονικό διάστημα από τη δη−
μοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως έως 31−12−2015. ...........................
Έγκριση αμοιβής υπερωριακής εργασίας του μόνιμου
προσωπικού του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχει−
ρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευ−
ση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31−12−2015. ..............................................
Κατανομή πίστωσης του ΚΑΕ 7293 «Αντιπαροχή ένα−
ντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας
των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο
34 N. 2773/1999)» του προϋπολογισμού του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης. ...............................................................
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του λειτουρ−
γήματος του Δικηγόρου, υπαλλήλου που υπηρε−
τεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου, στο Γραφείο του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. ........
Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών κα−
θώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη
διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγ−
γέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης− Πλήρωμα
Ασθενοφόρου». ...............................................................................
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 96/Α΄/22−04−2005)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρ−
μογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
β) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α΄/27.1.2015)
γ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/A/27.1.2015)
δ) της αρ. Υ98 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων Νικόλαο Ξυδάκη» (ΦΕΚ 299/Β΄/27.2.2015)
ε) του Π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/28−8−2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», καθώς και το
Π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13−6−2003) «Οργανισμός του
Υπουργείου Πολιτισμού» μέρος του οποίου διατηρείται
σε ισχύ με το άρθρο 70 του Π.δ. 104/2014
στ) του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαι−
οτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και
ιδίως του άρθρου 20 αυτού.
2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20−1−2004
υπουργική απόφαση περί «Οργάνωσης και λειτουρ−
γίας των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002» (ΦΕΚ 70/Β΄/
20−1−2004).
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3. Την από 07−01−2015 εισήγηση του Τμήματος Μουσεί−
ων Νεώτερου Πολιτισμικού Αποθέματος της Διεύθυνσης
Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Αυλής Πολιτι−
στικής Κληρονομιάς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων της Συνεδρίασης 04/
07−05−2015, αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία ενενήντα δύο (92) αντι−
κείμενα: δέκα έξι (16) εκκλησιαστικά, εννέα (9) στρατι−
ωτικά, έντεκα (11) οικιακά, δεκαεπτά (17) διακοσμητικά,
πέντε (5) ωρολόγια, είκοσι οκτώ (28) φωτιστικά, έναν
(1) τηλέγραφο, μία (1) σόμπα, ένα (1) κάλυμμα σόμπας,
μία (1) αντλία νερού και δύο (2) μηχανές του καζίνο (slot
machines) στο Ανάκτορο του Αχίλλειου στην Κέρκυρα,
διότι τα αντικείμενα αυτά έχουν σημαντική ιστορική και
αισθητική αξία, καθώς αποτελούν σπουδαίες ιστορικές
μαρτυρίες της καθημερινής λειτουργίας του Αχίλλειου
σε όλες τις περιόδους χρήσης του, είτε ως ανακτόρου,
είτε ως καζίνο.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής:
Εκκλησιαστικά αντικείμενα (16):
1. Κηροπήγιο, ορείχαλκος, ύψος 39 εκ., Παρεκκλήσιο.
2. Κηροπήγιο (4 λυχνίες, οι 3 σπασμένες):, ορείχαλκος,
μέγιστο ύψος 54 εκ., Παρεκκλήσιο.
3. Κηροπήγιο (4 λυχνίες), ορείχαλκος, μέγιστο ύψος
54 εκ., Παρεκκλήσιο.
4. Κηροπήγιο, ορείχαλκος, ύψος 39 εκ., Παρεκκλήσιο.
5. Κηροπήγιο εκτός προθήκης, ορείχαλκος, 103 εκ.,
Παρεκκλήσιο.
6. Εσταυρωμένος, ορείχαλκος, ύψος 63 εκ., Παρεκ−
κλήσιο.
7. Κηροπήγιο, σίδερο, μέγιστο μήκος 8 εκ., Εκθεσιακός
χώρος.
8. Μεταλλικό βάζο από το Παρεκκλήσιο, ύψ. 19 εκ.,
ορείχαλκος, Εκθεσιακός χώρος.
9. Γυάλινο βάζο διακοσμημένο με σταυρό, ύψος 22 εκ.,
Εκθεσιακός χώρος.
10. Γυάλινο βάζο διακοσμημένο με σταυρό, ύψος 22
εκ., Εκθεσιακός χώρος.
11. Παναγία Βρεφοκρατούσα, αντίγραφο έργου καλλι−
τέχνη του εργαστηρίου των délia Robbia (15ος αιώνας)
(πρωτότυπο στο Museo Statale di Palazzo Taglieschi,
Anghiari), εφυαλωμένη τερακότα, διάμ. 66 εκ., Παρεκ−
κλήσιο.
12. Παναγία που προσεύχεται ότο Βρέφος, αντίγραφο
έργο του Andrea délia Robbia (1435−1525) (πρωτότυπο
στο Museo Nazionale di Bärgello της Φλωρεντίας), εφυ−
αλωμένη τερακότα, ύψ. 72,5 εκ.
13. Φαιλόνιό, μπροκάρ ύφασμα, Παρεκκλήσιο.
14. Οράριο, μπροκάρ ύφασμα, Παρεκκλήσιο.
15. Επιμάνικο, μπροκάρ ύφασμα, Παρεκκλήσιο.
16. Κάλυμμα Βωμού, ύφασμα χρυσοκέντητο, Παρεκ−
κλήσιο.
Στρατιωτικά αντικείμενα (9):
1. Ξίφος με τα διακριτικά του αυτοκράτορα Φραγκί−
σκου Ιωσήφ A΄ (FJ), μέταλλο και δέρμα, μήκος 89 εκ.,
Εκθεσιακός χώρος.
2. Παράσημο της γερμανικής αυτοκρατορίας, μέταλ−
λο επιχρυσωμένο και ύφασμα, μήκος 12 εκ. Εκθεσιακός
χώρος.
3. Παράσημο της γερμανικής αυτοκρατορίας, μέταλλο
και ύφασμα, μήκος 12 εκ. Εκθεσιακός χώρος.

4. Καρφίτσα γραβάτας, 18 εκ., μέταλλο και ημιπολύτι−
μος λίθος, Εκθεσιακός χώρος.
5. Τιμητικό άστρο σε κορνίζα, 22x16 εκ., κεντημένο
ύφασμα, Εκθεσιακός χώρος.
6. Λάβαρο με τα σύμβολα της γερμανικής αυτοκρατο−
ρίας, κεντημένο ύφασμα, 129x135 εκ., Εκθεσιακός χώρος.
7. Μικρογραφία λαβάρου, 25x24 εκ., κεντημένο ύφασμα,
προθήκη Εκθεσιακός χώρος.
8. Λάβαρο με το οικόσημο του γερμανικού αυτοκρατο−
ρικού οίκου, 120x30 εκ., κεντημένο ύφασμα, Εκθεσιακός
χώρος.
9. Λάβαρο με το οικόσημο του γερμανικού αυτοκρατο−
ρικού οίκου, 120x30 εκ., κεντημένο ύφασμα, Εκθεσιακός
χώρος.
Επιτραπέζια ρολόγια (5):
1. Ρολόι, 72x37 εκ., ορείχαλκος και ξύλο, Προθάλαμος.
2. Ρολόι, 48x17 εκ., ορείχαλκος, προθήκη ρολογιών,
Εκθεσιακός χώρος.
3. Ρολόι, 33x26 εκ., ορείχαλκος και ξύλο, προθήκη ρο−
λογιών, Εκθεσιακός χώρος.
4. Ρολόι, 45x32 εκ., ορείχαλκος και ξύλο, προθήκη ρο−
λογιών, Εκθεσιακός χώρος.
5. Ρολόι, 51x18 εκ., ορείχαλκος και ξύλο, προθήκη ρο−
λογιών, Εκθεσιακός χώρος.
Διακοσμητικά αντικείμενα (17):
1. Δίσκος σερβιρίσματος που απεικονίζει το ανάκτορο
Miramare στην Τεργέστη, επιζωγραφισμένο μέταλλο,
μέγιστο μήκος 70 εκ., Εκθεσιακός χώρος.
2. Κοσμηματοθήκη από φιλιγκράν με προτομή του
αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α', σίδερο, ύψ. 7 εκ.,
Εκθεσιακός χώρος.
3. Προτομή Φραγκίσκου Ιωσήφ Α', πορσελάνη, ύψ. 13
εκ., Εκθεσιακός χώρος.
4. Κύπελλο με προτομή του Φραγκίσκου Ιωσήφ Α', ασή−
μι με επίχρυσα στοιχεία, ύψ. 15 εκ., Εκθεσιακός χώρος.
5. Κρατήρας, γαλαζοπράσινο εφυαλωμένο κεραμι−
κό, αντίγραφο του λεγόμενου Αγγείου του Τάουνλι
(Townley Vase, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 2ος αι.),
ύψ. 180 εκ. (μετοπόδιο).
6. Κρατήρας, γαλαζοπράσινο εφυαλωμένο κεραμι−
κό, αντίγραφο του λεγόμενου Αγγείου του Τάουνλι
(Townley Vase, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 2ος αι.),
ύψ. 180 εκ. (μετοπόδιο).
7. Μαυριτανικός αμφορέας Kaiser, πορσελάνη, ύψος
120 εκ., Εκθεσιακός χώρος.
8. Βάζο με φυτική διακόσμηση, πορσελάνη, ύψ. 58 εκ.,
Εκθεσιακός χώρος.
9. Γλάστρα κήπου, πηλός, 80x68 εκ., Königliche Majolika
Manufaktur Cadinen, βόρειος κήπος Αχίλλειου.
10. Γλάστρα κήπου, πηλός, 80x68 εκ., Königliche Majolika
Manufaktur Cadinen, είσοδος Αχίλλειου.
11. Γλάστρα κήπου, πηλός, 80x68 εκ., Königliche Majolika
Manufaktur Cadinen, είσοδος Αχιλλείου.
12. Γλάστρα κήπου, 80x68 εκ., Königliche Majolika
Manufaktur Cadinen, είσοδος Αχίλλειου.
13. Πήλινη γλάστρα κήπου: 80x68 εκ., Königliche Majolika
Manufaktur Cad inen, είσοδος Αχιλλείου.
14. Α. Bianchi, Αντίγραφο του γλυπτού του Ε. Hellmër
που απεικονίζει την Ελισάβετ, 1900, γύψος, ύψ. 38 εκ.,
15. Μοντέλο της θαλαμηγού Hohenzollern, ξύλο και
μέταλλο, μήκος 119 εκ., ύψος: 47 εκ.
16. Προτομή −γυναίκας, ξύλο, 96x40x30 εκ.
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17. Τασάκι με απεικόνιση βοσκοπούλας με τα πρόβα−
τα της στην πηγή, μάρμαρο, 48x20x25 εκ., Εκθεσιακός
χώρος.
Σόμπα (1):
1. Σόμπα, καφέ πορσελάνη, 138x63 εκ., Εκθεσιακός
χώρος.
Κάλυμμα σόμπας (1)
1. Κάλυμμα σόμπας με αραβικούς χαρακτήρες, σίδερο,
72x48x48 εκ., πρώτος όροφος Αχίλλειου.
Οικιακά αντικείμενα (11):
1. Κανάτα, πορσελάνη, ύψ. 23 εκ., διάμετρος 22 εκ.,
Villêroy−Boch Mettlach, Εκθεσιακός χώρος.
2. Δοχείο νυκτός, πορσελάνη, ύψ. 13 εκ., διάμετρος 22
εκ., Villeroy−Boch Mettlach, Εκθεσιακός χώρος.
3. Λεκάνη με οικόσημο του Γερμανού αυτοκράτορα,
διάμ. 45 εκ., ύψ. 23 εκ., πορσελάνη, Villeroy−Boch Mettlach,
Εκθεσιακός χώρος.
4. Κανάτα από λαβομάνο με το οικόσημο του Γερμα−
νού αυτοκράτορα, ύψος 25 εκ., πορσελάνη, Villeroy−Boch
Mettlach, Εκθεσιακός χώρος.
5. Κανάτα από λαβομάνο με το οικόσημο του Γερμα−
νού αυτοκράτορα, ύψος 25 εκ., πορσελάνη, Villeroy−Boch
Mettlach, Εκθεσιακός χώρος.
6. Φλυτζάνι τσαγιού, πορσελάνη, διάμ. 10 εκ., Königliche
Porzellan Manufaktur, Εκθεσιακός χώρος.
7. Πιατάκι τσαγιού, πορσελάνη, διάμ. 15 εκ., Königliche
Porzellan Manufaktur, Εκθεσιακός χώρος.
8. Πιάτο με προσωπογραφία του Wilhelm IL, διάμ. 23
εκ., πορσελάνη, Königliche Porzellan Manufaktur Εκθεσι−
ακός χώρος.
9. Πιάτο με φυτική διακόσμηση στις παρυφές, πορ−
σελάνη, διάμ. 26, 5 εκ., Königliche Porzellan Manufaktur,
Εκθεσιακός χώρος.
10. Πιάτο που ανήκει σε σερβίτσιο του πλοίου
Hohenzollern, πορσελάνη, διάμ. 21,5 εκ., Königliche
Porzellan Manufaktur, εκθεσακός χώρος.
11. Ποτήρι Κρυστάλλινο με ίο μαύρο σταυρό σύμβολο
του γερμανικού κράτους, ύψ. 21 εκ., Εκθεσιακός χώρος.
Φωτιστικά (28):
1. Φωτιστικό σε σχήμα άνθους, μέταλλο και γυαλί,
ύψος 98 εκ., μέγιστο μήκος 48 εκ, Εκθεσιακός χώρος.
2. Φωτιστικό σε σχήμα άνθους, μέταλλο και γυαλί,
ύψος 98 εκ., μέγιστο μήκος 48 εκ., Εκθεσιακός χώρος.
3. Τέσσερις (4) απλίκες με κεφαλή Μέδουσας, ορεί−
χαλκος, ύψ. 80 εκ., Πρώτος όροφος.
4. Δώδεκα (12) απλίκες με στεφάνια δάφνης, ορεί−
χλκος, ύψ. 80 εκ., Πρώτος όροφος.
5. Τέσσερις (4) απλίκες με βάζο και άνθη, ορείχλκος,
ύψ. 80 εκ., Πρώτος όροφος.
6. Έξι (6) απλίκες με δύο βραχίονες και μεγάλους γλό−
μπους, ορείχαλκος, ύψ. 60 εκ., Πρώτος όροφος.
Τηλέγραφος (1):
1. Vereinte Telephon und Telegraphen Fabriks Aktien
Gesselschaft, Czeila, Nissl & C°, Wien XX/2, Εκθεσιακός
χώρος.
Αντλία νερού (1):
1. Westpreussische Börhgesellschaft, Danzig, σίδερο,
Πάρκο Αχίλλειου.
Μηχανές καζίνο (2)
1. Μηχανή καζίνο με μορφή τραπουλόχαρτου,
165x37x59,5 εκ., κτήριο Βαρόνου.
2. Μηχανή καζίνο, 72x33x38 εκ., κτήριο Βαρόνου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 107587/Z2
(2)
Έγκριση αμοιβής υπερωριακής εργασίας του προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρί−
σεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
έως 31−12−2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ. Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012/
τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ
107/τ. Α΄/05−05−2014).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
191/τ. Α΄/30−8−1988).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ
20/τ. Α΄/27/1/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ. Α΄/27−1−2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθ. 92382/Α1/11−6−2015 (ΦΕΚ 1183/τ. Β΄/19−6−2015)
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Ανα−
πληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.).
7. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
8. Την αριθμ. 2/7093/0022/5−2−2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση
των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/05.02.2004/τ. Β΄), με
την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003
επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που
υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
9. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία
«... η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 2/7093/0022/05−02−2004
ΚΥΑ, δηλαδή που αμείβεται βάσει των διατάξεων του
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Α΄ μέρους του Ν. 3205/2003, εγκρίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλ−
ληλα να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από την εργατι−
κή νομοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή
εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του
α΄ μέρους του Ν. 3205/2003 και ειδικότερα οι διατάξεις
του άρθρου 16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές
Συμβάσεις εργασίας ή με άλλες ΚΥΑ.».
10. Το αριθ. 94738/Β2/15−6−2015 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το
οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις για το οι−
κονομικό έτος 2015 στον προϋπολογισμό του Ταμείου
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του ΑΠΘ,
ύψους 9.000,00 € στον ΚΑΕ 0261 και 3.100,00 € στον
ΚΑΕ 0263.
11. Την αριθ. 139/6−3−2015 απόφαση ανάληψης υποχρέ−
ωσης του εν λόγω ιδρύματος.
12. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011.
13. Τα αριθ. Φ.5/194/20−5−2015 και Φ.5/193/20−5−2015 έγ−
γραφα του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγρο−
κτήματος του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα οποία η υπερωριακή
εργασία των υπαλλήλων του εν λόγω ιδρύματος είναι
απαραίτητη, λόγω:
α) της πρόβλεψης διατήρησης του ζωικού πληθυσμού
του Αγροκτήματος από το άρθρο 5 του εσωτερικού του
κανονισμού (ΦΕΚ 224/τ. Β΄/5−8−1943),
β) της εξαίρεσης του προσωπικού του Ζωοτεχνικού
Τμήματος από την πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία
με την αριθ. Φ. 136.21/13/1343 (ΦΕΚ 198/τ. Β΄/6−4−1981)
Διυπουργική Απόφαση,
γ) της 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας των υπαλλή−
λων, η οποία είναι κατανεμημένη σε έξι (6) ημέρες την
εβδομάδα (ήτοι 6 ώρες και 40 λεπτά ανά ημέρα εργα−
σίας), συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής και
δ) της ανάγκης για διαρκή φροντίδα του ζωικού πλη−
θυσμού του Ζωοτεχνικού Τμήματος του Αγροκτήματος
(τάισμα και αρμεγή) και η οποία απαιτεί την παρουσία
ανθρώπινου δυναμικού επί 365 ημέρες καθόλη τη διάρ−
κεια του χρόνου. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα ζώα
αυτά εκτρέφονται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις
για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και εκπαιδευτι−
κών αναγκών της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2015, ποσού χιλίων εννιακοσίων (1.900,00)
Ευρώ, για πέντε (5) υπαλλήλους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για κάλυψη δαπανών
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και ποσού χιλίων
εκατόν (1.100,00) ευρώ, για δύο (2) υπαλλήλους με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά τις
Κυριακές κι εξαιρέσιμες, ή κατά τις νυχτερινές ώρες,
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας (ΚΑΕ 0263), για τα οποία έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ για το οικονομικό έτος 2015,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31−12−2015:

Α. Την υπερωριακή απασχόληση σε πέντε (5) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγρο−
κτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για κάλυψη
δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και έως εκατόν
είκοσι (120) ώρες συνολικά για τον καθένα.
Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:
• Δύο (2) υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ Γεωργοτεχνιτών
• Έναν (1) υπάλληλο ΔΕ Σταυλιτών
• Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΥΕ Γεωργοεργατών
• Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΥΕ Σταυλιτών
Β. Την υπερωριακή απασχόληση σε δύο (2) υπαλλή−
λους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγρο−
κτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για κάλυψη
δαπανών υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές κι
εξαιρέσιμες ημέρες, ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας
(ΚΑΕ 0263), ως ακολούθως:
• Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Σταυλιτών, για
εκατόν ογδόντα (180) ώρες συνολικά
• Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΥΕ Σταυλιτών, για
εκατόν ογδόντα (180) ώρες συνολικά
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2015
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
F
Αριθμ. 107581/Ζ2
(3)
Έγκριση αμοιβής υπερωριακής εργασίας του μόνιμου
προσωπικού του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρί−
σεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
έως 31−12−2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ. Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012
τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ
107/τ. Α΄/05−05−2014).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ
20/τ. Α΄/27/1/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ. Α΄/27−1−2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την αριθ. 92382/Α1/11−6−2015 (ΦΕΚ 1183/τ. Β΄/19−6−2015)
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Ανα−
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πληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.Π ΑΙ.Θ.).
6. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
7. Το αριθ. 94738/Β2/15−6−2015 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το
οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις για το οι−
κονομικό έτος 2015 στον προϋπολογισμό του Ταμείου
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του ΑΠΘ,
ύψους 9.000,00 € στον ΚΑΕ 0261 και 3.100,00 € στον
ΚΑΕ 0263.
8. Την αριθ. 139/6−3−2015 απόφαση ανάληψης υποχρέ−
ωσης του εν λόγω ιδρύματος.
9. Τα αριθ. Φ.5/194/20−5−2015 και Φ.5/193/20−5−2015 έγ−
γραφα του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγρο−
κτήματος του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα οποία η υπερωριακή
εργασία των υπαλλήλων του εν λόγω ιδρύματος είναι
απαραίτητη, λόγω:
α) της πρόβλεψης διατήρησης του ζωικού πληθυσμού
του Αγροκτήματος από το άρθρο 5 του εσωτερικού του
κανονισμού (ΦΕΚ 224/τ. Β΄/5−8−1943),
β) της εξαίρεσης του προσωπικού του Ζωοτεχνικού
Τμήματος από την πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία
με την αριθ. Φ. 136.21/13/1343 (ΦΕΚ 198/τ. Β΄/6−4−1981)
Διυπουργική Απόφαση,
γ) της 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας των υπαλλή−
λων, η οποία είναι κατανεμημένη σε έξι (6) ημέρες την
εβδομάδα (ήτοι 6 ώρες και 40 λεπτά ανά ημέρα εργα−
σίας), συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής και
δ) της ανάγκης για διαρκή φροντίδα του ζωικού πλη−
θυσμού του Ζωοτεχνικού Τμήματος του Αγροκτήματος
(τάισμα και αρμεγή) και η οποία απαιτεί την παρουσία
ανθρώπινου δυναμικού επί 365 ημέρες καθόλη τη διάρ−
κεια του χρόνου. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα ζώα
αυτά εκτρέφονται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις
για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και εκπαιδευτι−
κών αναγκών της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2015, ποσού (2.600,00) ευρώ, για έξι (6)
μόνιμους υπαλλήλους, για κάλυψη δαπανών υπερωρι−
ακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και ποσού τετρακοσίων πενή−
ντα (450,00) Ευρώ για έναν (1) υπάλληλο, για κάλυψη
δαπανών υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές κι
εξαιρέσιμες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλή−
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για τα
οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους ως άνω
ΚΑΕ για το οικονομικό έτος 2015, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31−12−2015:
Α. Την υπερωριακή απασχόληση σε έξι (6) μόνιμους
υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως
Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πέρα από
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι
την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261)
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και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο,
συνολικά.
Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Γεωπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστι−
κού
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Χειριστών Καλλιερ−
γητικών και Χωματουργικών Μηχανημάτων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Συνεργείου
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΥΕ Σταυλιτών
Β. Την υπερωριακή απασχόληση σε έναν (1) μόνιμο
υπάλληλο του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως
Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τις
Κυριακές κι εξαιρέσιμες ημέρες, ή κατά τις νυχτερινές
ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας ως ακολούθως:
• Έναν (1) υπάλληλο, κλάδου ΥΕ Σταυλιτών, για εκατόν
ογδόντα (180) ώρες Συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2015
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
F
Αριθμ. Δ6/Α΄/Φ1.210/οικ.2174/115
(4)
Κατανομή πίστωσης του ΚΑΕ 7293 «Αντιπαροχή ένα−
ντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας
των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο
34 N. 2773/1999)» του προϋπολογισμού του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
1. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Περί των Αρχών δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
2. Του Ν. 4311/2014 (ΦΕΚ 259/Α΄) «Περί Κύρωσης του
Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών
ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού
έτους 2015».
3. Του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α΄)
«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή−
ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις».
4. Του άρθρου 21 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α΄) «Εγγυή−
σεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 και 38 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) περί «αρμοδιότητας Υπουργεί−
ων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου
«Έγκριση των Σχεδίων Συβάσεων Χρηματοδοτικής Δι−
ευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα−
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
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Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχε−
δίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνι−
κής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 και της παρ. 12 του άρ−
θρου 44 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α΄) περί «Θεμάτων Κα−
νονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών φορέων,
προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ
και λοιπές διατάξεις».
7. Του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 180/Α΄).
8. Του υπ’ αριθ. Π.δ. 25/27.1.2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) περί «Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 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» περί «Μετονομασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
10. Την υπ’ αριθ. Υ59 (ΦΕΚ 256/Β΄/20.2.2015) απόφαση
του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».
11. Τις ανάγκες χρηματοδότησης των Τομέων Ασφάλι−
σης Προσωπικού Δ.Ε.Η. για τη διασφάλιση της τακτικής
και έγκαιρης καταβολής των συντάξεων και των λοιπών
παροχών.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη ύψους 578.700.000,00 € εις βάρος του
Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ειδικού φορέα 33−210 οικονομικού έτους 2015 όπως αυ−
τός εγκρίθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4311/2014 (ΦΕΚ
259/Α΄) «Περί Κύρωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού
και των Προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων
και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015», αποφασίζουμε:
Κατανέμουμε την πίστωση του ΚΑΕ 7293 «Αντιπαροχή
έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας
των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34
Ν. 2773/1999)», ύψους 578.700.000,00 €, του Προϋπολο−
γισμού Εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα
33−210 οικονομικού έτους 2015 ως εξής:
1. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
(ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΤΑΠ−ΔΕΗ) 492.000.000,00 €.
2. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) για
τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού−ΔΕΗ (ΚΑΠ−ΔΕΗ)
(Επικουρικής) 60.000.000,00 €.
3. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι−
χειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τον Κλάδο
Ασφάλισης Προσωπικού−ΔΕΗ (ΚΑΠ−ΔΕΗ) (Πρόνοιας)
11.700.000,00 €.
4. Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) για τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
(ΚΑΠ−ΔΕΗ) (Ασθένειας) 15.000.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

F
Αριθμ. Α1α/49714
(5)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του λειτουργή−
ματος του Δικηγόρου, υπαλλήλου που υπηρετεί σε
θέση Ειδικού Συμβούλου, στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 31 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.
4194/2013).
β) του Π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/
22−4−2005), άρθρο 57 παρ. 8 και 55 και 56 αυτού.
γ) του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 173/Α΄/28−08−2014) όπως ισχύει.
δ) του άρθ. 1 του Π.δ. 24/27−01−2015 «Σύσταση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−01−2015).
ε) του Π.δ. 25/27−01−2015 «Διορισμός Υπουργών, Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015).
2. Την αρ. Υ95/20−2−2015 (ΦΕΚ 299Β΄/2015) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο.
3. Την Α1α/οικ.29489/23−04−2015 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με την οποία
διορίστηκε η Μαυρίδου Ισαβέλλα−Ελένη του Αντω−
νίου, Δικηγόρος, σε θέση Ειδικού Συμβούλου (ΦΕΚ
304/Υ.Ο.Δ.Δ./30−04−2015 και ΦΕΚ 332/Υ.Ο.Δ.Δ./13−5−2015),
αποφασίζουμε:
Την εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του λει−
τουργήματος του Δικηγόρου, της Μαυρίδου Ισαβέλλας−
Ελένης, (ΑΔΤ: ΑΒ 342247 και Α.Μ.Δ.Σ.Α. 036360), η οποία
προσλήφθηκε με την Α1α/οικ.29489/23−04−2015 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ
304/Υ.Ο.Δ.Δ./30−04−2015 και ΦΕΚ 332/Υ.Ο.Δ.Δ./13−5−2015)
σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276
(6)
Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς
και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδι−
κασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλμα−
τος στην ειδικότητα «Διασώστης− Πλήρωμα Ασθε−
νοφόρου».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελ−
ματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περι−
ορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»,
όπως ισχύει.
2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π.δ. 62/2007
(ΦΕΚ Α΄ 70) «Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων
διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευ−
σης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτερο−
βάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας
«Διασώστης−Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγεί−
ας του Τομέα «Υγείας −Αισθητικής− Κοινωνικών Υπηρε−
σιών», όπως ισχύουν.
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
5. Του αρθρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Με−
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
6. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουρ−
γού και Υφυπουργών».
7. Της αριθ. Υ104/2−3−2015. απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό
του Γεωργίου» (ΦΕΚ Β΄ 309).
8. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνι−
κού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας που έλαβε στην αριθμ.
22/29−04−2014 συνεδρίαση.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπο−
λογισμού.
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι να καθορι−
στούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όπως επίσης
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χο−
ρήγησης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του
«Διασώστη − Πλήρωμα Ασθενοφόρου». Οι κάτοχοι της
άδειας άσκησης επαγγέλματος υποχρεούνται να τη−
ρούν τα καθήκοντα που περιγράφονται στο αρθρ. 4 του
Π.δ. 62/2007 (ΦΕΚ Α΄ 70).
Άρθρο 1
Φορείς χορήγησης βεβαίωσης άσκησης
επαγγέλματος Διασώστη− Πληρώματος Ασθενοφόρου
Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Με−
ταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της
ειδικότητας «Διασώστης −Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χο−
ρηγείται βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διασώστη −
Πληρώματος Ασθενοφόρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες
των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας.
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Άρθρο 2
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος
Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος «Διασώ−
στη − Πληρώματος ασθενοφόρου» ως κατωτέρω:
α. αίτηση απευθυνόμενη στις αρμόδιες υπηρεσίες των
περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της χώρας
β. αντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης
του Ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης−Πλήρω−
μα Ασθενοφόρου» ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνω−
ρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τις αρμόδιες
υπηρεσίες αναγνώρισης του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ. παράβολο δημοσίου ταμείου όπως αυτό ορίζεται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
δ. παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
ε. αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (τρί−
μηνης ισχύος), το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από
τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
στ. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή δια−
βατηρίου.
ζ. δύο (2) φωτογραφίες
2.α. Για τους υπηκόους των κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου και άδεια διαμονής από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών απαιτούνται
εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου
και άδεια διαμονής και εργασίας.
γ. Για τους ομογενείς της Αλβανίας απαιτείται εκτός
των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και
το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών.
δ. Για τους ομογενείς της Κύπρου και της Τουρκίας
απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του πα−
ρόντος άρθρου και τα επίσημα έγγραφα που ορίζονται
από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ.
2 του άρθρου 36 του Ν. 1975/1991.
Άρθρο 3
Τήρηση Μητρώου
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερει−
ακών ενοτήτων υποχρεούνται να τηρούν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος διατάγματος Μητρώα, στα οποία
καταχωρούνται οι χορηγούμενες βεβαιώσεις αντίγραφα
των οποίων θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Διεύ−
θυνση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 4
Ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος
Διασώστη − Πληρώματος Ασθενοφόρου
Ανακαλείται η βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος
Διασώστη − Πληρώματος Ασθενοφόρου με ειδικά αιτι−
ολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1. στην περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής
απόφασης για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή
ή στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κι−
βδηλεία, παραχάραξη του νόμου περί χάραξης, για αν−
θρωποκτονία από πρόθεση, για αρπαγή προσώπου, για
εγκλήματα κατά γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για
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αισχροκέρδεια, τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις
του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2646/1998
2. στην περίπτωση χορήγησης της βεβαίωσης λόγω
πλάνης για την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέ−
σεων
3. στην περίπτωση που ο αδειούχος επαγγελματίας
καταστεί μη ικανός για την άσκηση του επαγγέλμα−
τος εξαιτίας σωματικής βλάβης ή διανοητικής βλάβης
ή νοσήματος.
Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
1. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος χορηγείται επι−
πλέον:
α. στους κατόχους βεβαίωσης παρακολούθησης προ−
γράμματος επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμάτων
ασθενοφόρου (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με
την αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή)
προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προ−
σκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων
Φορέων.
β. στους κατόχους βεβαίωσης επαγγελματικής κα−
τάρτισης (Β.Ε.Κ.) σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη του−
λάχιστον δωδεκαετή (12ετή) προϋπηρεσία ως πλήρωμα
ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας
ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων, δεδομένου ότι με
την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του

ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία εκ
της μακρόχρονης απασχόλησης ως πλήρωμα ασθενο−
φόρου αναπληρώνεται η εκπαίδευση που παρέχεται με
τη φοίτηση και αποφοίτηση στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ
γ. στους εργαζόμενους με ειδικότητα πληρώματος
ασθενοφόρου, με αποδεδειγμένη συνεχή προϋπηρεσία
τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, με την προσκόμιση βεβαί−
ωσης κύριας ασφάλισης από τους αντίστοιχους Φορείς.
δ. στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ κλάδου ΔΕ Οδηγών,
ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρου, οι οποίοι μετατάχθηκαν στο ΕΚΑΒ από
τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4254/2014
(ΦΕΚ Α΄ 85) υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς φοί−
τησης στο ταχύρυθμο (μονοετές) πρόγραμμα του ΙΕΚ
ΕΚΑΒ.
2. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
καταλαμβάνει τα πρόσωπα που πληρούν την οριζόμενη
προϋπηρεσία από την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης μέχρι την 30−07−2015.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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