
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης 
Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών.

2 Τροποποίηση Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθή-
σεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωμα-
τικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που 
κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και 
του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (Α΄ 17).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 19330 ΕΞ 2020 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης 

Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, 

της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/22-4-2005).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/09.07.2019).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17.07.2019).

6. Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΛ-
9ΣΗ-0ΝΜ).

7. Την 145311ΕΞ2019/19.12.2019 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Υπουργεί-
ου Οικονομικών σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυ-
τικούς λογαριασμούς εξόδων».

8. Το υπ’ αριθμ. 8779ΕΞ2020/24.01.2020 έγγραφο της 
Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών 
Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμ-
ματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται 
ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο 
για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2020, στους υπαλλήλους 
της ανωτέρω Μονάδας προκειμένου να διεκπεραιω-
θεί ο μεγάλος όγκος εργασίας για: την παρακολούθη-
ση, προώθηση, υποστήριξη, καθώς και τη διασφάλιση 
της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων που αφορά στις 
αποκρατικοποιήσεις, την εκκαθάριση των εσόδων από 
τις αποκρατικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, τον 
σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών επιχειρησιακών 
σχεδίων καθώς και του σχεδίου δράσης του Υπουργείου 
Οικονομικών, την παρακολούθηση των δράσεων της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕ-
ΣΥΠ), τη συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας 
των ΔΕΚΟ, καθώς και τη διαχείριση κινητών αξιών του 
ελληνικού δημοσίου.

9. Το υπ’ αριθμ. 10048ΕΞ2020/28.01.2020 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Οργάνωσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την 14343ΕΞ2020/06.02.2020 απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, 
Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΕΥΜΗ-ΩΣΘ).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000 €) 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση Ειδικού Φορέα 1023-203-0000000 και λογαριασμού 
2120201001 του Υπουργείου Οικονομικών του τρέχοντος έτους, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους της Μο-
νάδας Αποκρατικοποιήσεων Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας 
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
σε ΦΕΚ έως τις 30-06-2020 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι 
άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου της ανωτέρω Μονάδας. Η σχετική απόφαση θα κοινο-
ποιηθεί στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, καθώς και στην 
Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

4. Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση 
του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη 
του Προϊσταμένου της ανωτέρω Μονάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

I

    Αριθμ. Φ. 454/5/189353 Σ. 1253 (2)
Τροποποίηση Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής 

Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατι-

ωτικού προσωπικού γενικά» (Α΄ 17).

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 του π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται 

στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (Α΄ 17).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με 

το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την Υ247153α/9-8-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδι-

οτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).
4. Την υπ’ αριθμ. 80/2020 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυ-

νας, από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση Γενικού Πίνακα Νοσημάτων,
Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014

Η με αύξοντα αριθμό 280 παράγραφος του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών αντικαθίσταται 
ως εξής:

Α/Α ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
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280

Ιστορικό πυρετικών σπασμών σε παιδική ηλικία, εφόσον 
έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών χωρίς 
φαρμακευτική αγωγή και χωρίς ηλεκτροεγκεφαλικά 
ευρήματα. Προκαλούμενη επιληπτική κρίση οφειλόμενη 
σε αναγνωρίσιμο παράγοντα, ο οποίος δεν εμφανίζει 
μεγάλες πιθανότητες να εκδηλωθεί κατά την κρίση 
του εξετάζοντος γιατρού ή πρώτη ή μοναδική μη 
προκαλούμενη επιληπτική κρίση, εφόσον έχει παρέλθει, 
σε αμφότερες τις περιπτώσεις, χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών χωρίς κρίσεις, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και 
χωρίς ηλεκτροεγκεφαλικά ευρήματα.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ   
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*02005882402200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2020-02-24T23:18:26+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




