
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/ 
2202/21.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών 
παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδό-
ματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος 
ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοι-
ακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ)  - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, 
όρων και προϋποθέσεων» (Β’ 5855).

2 Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των επι-
τρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας ενός (1) υπαλλήλου της Δημόσιας Υπηρεσί-
ας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για το έτος 2022.

3 Έγκριση ανακατανομής καθιέρωσης αποζημίω-
σης ενεργών εφημεριών Επιστημονικού Προσω-
πικού του Γ.Ν. Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας 
για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. Δ12α/85008 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/ 

2202/21.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-

νομικών «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης 

προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με ανα-

πηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και 

επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργα-

νισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής 

διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων» (Β’ 5855). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γε-

ωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδο-
μάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές 
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διατάξεις» (Α’ 30) και ιδίως την περ. ια της παρ. 1 και την 
παρ. 3 του άρθρου 4 και το άρθρο 48 αυτού.

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
ιδίως την παρ. 19 του άρθρου 107 αυτού.

3. Το άρθρο 4 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 21).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

6. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170).

7. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138).

8. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

9. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ 
(Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές 
διατάξεις» (Α’ 245)

10. Τα άρθρα 102 επ. του ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυ-
ση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 146).

11. Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α’ 88).

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

16. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α΄142).

17. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του 

π.δ. 84/2019 και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 
Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 100).

18. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης»(Α’ 168).

19. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

20. Την υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/
21.12.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιότητας 
χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα 
με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και 
επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων 
και προϋποθέσεων» (Β’ 5855).

21. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

22. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

23. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

24. Την υπό στοιχεία Υ22/18-06-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

25. Την υπ’ αρ. 84964/14.09.2022 εισηγητική έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την περ. ε’ της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 143).

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/ 

2202/21.12.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανά-
θεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε 
χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής 
συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον 
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικα-
σίας, όρων και προϋποθέσεων» (Β’ 5855) αντικαθίσταται 
ως εξής:
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«Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων προ-

νοιακών αναπηρικών παροχών
1. Από την 16.9.2022 και εφεξής, οι αιτήσεις για χορή-

γηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα (εφε-
ξής «παροχές») και συγκεκριμένα (α) νέες αιτήσεις για 
την χορήγηση παροχής, (β) αιτήσεις λόγω επιδείνωσης 
της κατάστασης της υγείας των ατόμων με αναπηρία και 
(γ) αιτήσεις για παράταση του δικαιώματος και συνέχιση 
καταβολής λόγω ανανέωσης γνωμάτευσης υγειονομικής 
επιτροπής, υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται μέσω 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προνοιακών 
Αναπηρικών Παροχών σε Χρήμα (εφεξής «Πληροφορι-
ακό Σύστημα» που ανήκει, αναπτύσσεται και υποστηρί-
ζεται για αυτό το σκοπό από την Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

2. Η συνδρομή των προβλεπόμενων προϋποθέσεων 
για τη θεμελίωση και τη διατήρηση του δικαιώματος 
σε παροχή (ανάκληση, διακοπή, τροποποίηση, επανα-
χορήγηση), ελέγχεται και επαληθεύεται, μέσω διαλει-
τουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος με 
πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων του 
ευρύτερου δημόσιου φορέα μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 
84 του ν. 4727/2020 (Α’ 84) και εφόσον αυτό δεν είναι 
δυνατό, μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από 
τους αιτούντες ή τους δικαιούχους ή από τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους, για όσα δικαιολογητικά προβλέπεται 
ότι είναι δυνατή η αντικατάστασή τους από υπεύθυνη 
δήλωση, όπως ενδεικτικά είναι αυτά που αφορούν στη 
συνταξιοδότηση ή μη, στον τόπο κατοικίας και τα χρο-
νικά διαστήματα απουσίας στο εξωτερικό, στη διαμονή 
ή νοσηλεία σε προνοιακές δομές κλειστής περίθαλψης 
ή φροντίδας ή σε νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύμα-
τα, στη λήψη άλλης οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας, 
πέραν των συντάξεων ανωτέρω, στην άσκηση μισθω-
τής ή μη δραστηριότητας και εφόσον δεν είναι δυνατή 
η εφαρμογή των προαναφερομένων, μέσω δικαιολο-
γητικών. Τυχόν απαιτούμενα έγχαρτα δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω σάρωσης των προσκομιζό-
μενων από τον αιτούντα εγγράφων, με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων περί αυτεπάγγελτης υπηρεσιακής 
αναζήτησης.

3. Οι αιτήσεις της παρ. 1 υποβάλλονται από τους αιτού-
ντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους (φυσικό ή θετό 
γονέα, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πληρεξούσιο, δικα-
στικό συμπαραστάτη, ασκών την επιμέλεια ανήλικου 
τέκνου, επίτροπο), μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων 
των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των Περιφερει-
ακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ ανάλογα με τον τόπο 
κατοικίας του αιτούντα (εφεξής «αρμόδιοι υπάλληλοι»). 
Για την υποβολή αίτησης απαιτείται ο αιτών και ο τυχόν 
νόμιμος εκπρόσωπός του να διαθέτουν ΑΦΜ και ο προ-
σερχόμενος να γνωρίζει τα ΑΦΜ αυτά και τον ΑΜΚΑ του 

αιτούντα και να προσκομίζει τόσο για τον ίδιο όσο και για 
τον τυχόν εκπροσωπούμενό του την αστυνομική τους 
ταυτότητα ή το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας τους ή 
την Κάρτα Αναπηρίας τους - και σε περίπτωση υπηκόου 
άλλου κράτους το διαβατήριό του - και ένα αντίγραφο 
τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που 
λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαι-
ούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). Ο νόμιμος 
εκπρόσωπος προσκομίζει επιπλέον τα δικαιολογητικά 
από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του 
αιτούντος.

Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75) (α) για την πληρότητα και ακρίβεια 
των δηλωθέντων στοιχείων, (β) για την υποχρέωση 
άμεσης ενημέρωσης του ΟΠΕΚΑ εφόσον καταστεί δι-
καιούχος, για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που 
δηλώθηκαν και των στοιχείων που αποτυπώνονται στα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά, που είναι δυνατόν να 
επηρεάσει, είτε θετικά είτε αρνητικά, το θεμελιωμένο 
δικαίωμά του και ιδίως των στοιχείων της περ. β’ του 
Βήματος 1 και (γ) για συναίνεση για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τον έλεγ-
χο και την επαλήθευση στοιχείων που αφορούν στον 
αιτούντα και στον τυχόν νόμιμο εκπρόσωπο του, μέσω 
ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με άλλες ψηφιακές βά-
σεις δεδομένων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του 
ν. 4520/2018, για τους σκοπούς εφαρμογής του νομο-
θετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη θεμελίωση και διατή-
ρηση του δικαιώματος σε παροχή και για την συλλογή 
στατιστικών δεδομένων απαραίτητων για την χάραξη 
δημόσιας πολιτικής.

Τα έγχαρτα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώ-
σεις, αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα σε ηλε-
κτρονική μορφή μέσω ψηφιακής σάρωσης τους από τον 
αρμόδιο υπάλληλο.

Βήμα 1: Ταυτοποίηση και ατομικά στοιχεία
(α) Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα της αίτησης τα στοιχεία ταυτοποίησης 
και επικοινωνίας του αιτούντα και του τυχόν νόμιμου 
εκπροσώπου του. Επίσης καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του αι-
τούντα ώστε εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοι-
χεία που είναι διαθέσιμα από την ηλεκτρονική βάση δε-
δομένων του ΑΜΚΑ και της ασφαλιστικής ικανότητας 
που τηρούνται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Τα στοιχεία που λείπουν 
συμπληρώνονται στην πλατφόρμα από τον αρμόδιο 
υπάλληλο κατά δήλωση του αιτούντα. Σε περίπτωση 
αναντιστοιχίας μεταξύ των πραγματικών στοιχείων και 
του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση δεν 
μπορεί να υποβληθεί οριστικά, παραμένει σε εκκρεμότη-
τα μέχρι και εφόσον ο αιτών διορθώσει τα στοιχεία στη 
βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ και να προσέλθει εκ νέου 
στα Κέντρα Κοινότητας ή στον ΟΠΕΚΑ για τη συνέχιση 
της διαδικασίας υποβολής της αίτησης και σε κάθε περί-
πτωση εντός τριμήνου από την εκκίνηση της διαδικασίας 
υποβολής αίτησης, ειδάλλως η διαδικασία υποβολής της 
αίτησης διακόπτεται και η προσωρινά αποθηκευμένη 
αίτηση απορρίπτεται αυτοδίκαια και αυτόματα. Ο αρμό-
διος υπάλληλος ενημερώνει υποχρεωτικώς τον αιτούντα 
προς τούτο.
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(β) Στην αίτηση συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση 
και στοιχεία για την εξακρίβωση και επαλήθευση της 
ιθαγένειας και της νομιμότητας διαμονής στη χώρα για 
τους αλλοδαπούς, του τόπου κατοικίας, της διαμονής και 
νοσηλείας τους καθώς και το χρονικό διάστημα αυτών 
σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας και σε νοση-
λευτικά ιδρύματα ή κλινικές αντίστοιχα και τον φορέα 
ο οποίος καλύπτει τη σχετική δαπάνη, τα χρονικά δι-
αστήματα απουσίας στο εξωτερικό, την οικογενειακή, 
εκπαιδευτική και εργασιακής τους κατάστασης και την 
κοινωνικοασφαλιστική τους κατάσταση (συνταξιούχος, 
είδος και ύψος ποσού σύνταξης ή άλλης οικονομικής 
ενίσχυσης αναπηρίας, άμεσα-έμμεσα ασφαλισμένος).

Βήμα 2: Αίτηση ανά παροχή
Ο αιτών δηλώνει την παροχή ή τις παροχές που αιτείται 

καθώς και επιπλέον στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα 
που απαιτούνται για τον έλεγχο των προϋποθέσεων χο-
ρήγησης παροχής.

Βήμα 3: Έλεγχος πιστοποίησης αναπηρίας
(α) Για όσες παροχές η επιβεβαίωση των αναπηρικών 

προϋποθέσεων συντελείται μέσω πιστοποίησης της ανα-
πηρίας, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον εφόσον υφίστα-
ται ισχύουσα πιστοποίηση αναπηρίας των Υγειονομικών 
Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4331/2015, 
πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, η οποία αντλείται δια-
λειτουργικώς μέσω του Υποσυστήματος Ιατρικής Αξιο-
λόγησης και το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, 
που ανήκουν στον e- Ε.Φ.Κ.Α., άλλως προσκομίζεται σε 
έγχαρτη και πρωτότυπη μορφή. Εάν υφίσταται Γνωστο-
ποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (εφεξής 
«Γ.Α.Π.Α.»), λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικώς αυτή. Εάν 
υφίστανται ταυτόχρονα περισσότερες ισχύουσες πιστο-
ποιήσεις αναπηρίας πλην Γ.Α.Π.Α., που κρίνουν επί του 
ίδιου ζητήματος, λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατα 
εκδοθείσα.

(β) Ειδικώς οι αιτήσεις παράτασης του δικαιώματος 
λόγω ανανέωσης της ισχύος της πιστοποίησης αναπη-
ρίας υποβάλλονται είτε με πιστοποίηση νεότερη εκείνης 
δυνάμει της οποίας κατέστη δικαιούχος, είτε -κατ’ εξαί-
ρεση προς το πρώτο εδάφιο της περ. α’ του παρόντος 
Βήματος- εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση αξιολόγησης 
για παράταση πιστοποίησης στο ΚΕ.Π.Α.. Στην δεύτερη 
περίπτωση, ο έλεγχος της αίτησης κατά το Βήμα 5 εκκρε-
μεί μέχρι την έκδοση Γ.Α.Π.Α.. Προς τούτο, το Υποσύστη-
μα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, 
ενημερώνει διαλειτουργικώς το Πληροφοριακό Σύστημα 
εάν υφίσταται τέτοια αίτηση, διαβιβάζοντας τα στοιχεία 
ταυτοποίησης του αιτούντος, την ημερομηνία υποβο-
λής της αίτησης και την ημερομηνία τυχόν απόρριψης ή 
ακύρωσής της και το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης 
και το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία διαβιβά-
ζουν διαλειτουργικώς στο Πληροφοριακό Σύστημα την 
εκδοθείσα Γ.Α.Π.Α.

Βήμα 4: Καταχώριση αίτησης
Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης από 

τον αρμόδιο υπάλληλο και επιλέγοντας «έλεγχος και 
αποθήκευση» εμφανίζεται μήνυμα προκειμένου να 
ελεγχθούν οι επισημάνσεις στις οποίες αναφέρονται τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομί-
σει ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του εντός τριμήνου, άλλως 

η αίτηση απορρίπτεται αυτοδικαίως και αυτομάτως. Ο 
αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει υποχρεωτικώς τον 
αιτούντα προς τούτο.

Ο εξουσιοδοτηθείς υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογη-
τικά που προσκομίζει ο αιτών και καταχωρεί τις απαιτού-
μενες πληροφορίες. Ακολούθως επιλέγει εκ νέου «έλεγχο 
και αποθήκευση» και υποβάλει οριστικά την αίτηση.

Βήμα 5: Έλεγχος αιτήσεων
(α) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την χορήγηση 

παροχών γίνεται συνδυαστικώς με βάση τις ηλεκτρο-
νικές διασταυρώσεις, τα δηλωθέντα από τον αιτούντα 
στοιχεία και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, λαμβά-
νοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην απόφαση της περ’. 
ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4520/2018.

(β) Εφόσον από τον έλεγχο προκύπτει ότι πληρού-
νται οι προϋποθέσεις για την θεμελίωση δικαιώματος 
σε παροχή, η αίτηση σημαίνεται με την ένδειξη «εγκρί-
νεται» και παράγεται αυτοματοποιημένα από το Πλη-
ροφοριακό Σύστημα η σχετική εγκριτική πράξη, ενώ 
σε περίπτωση που προκύπτει ένα ή και περισσότερα, 
μη αποδεκτά ευρήματα, η αίτηση σημαίνεται με την έν-
δειξη «απορρίπτεται» και παράγεται αυτοματοποιημένα 
από το Πληροφοριακό Σύστημα η σχετική απορριπτική 
πράξη, στην οποία αναφέρονται όλοι οι συντρέχοντες 
λόγοι απόρριψης. Οι λόγοι απόρριψης και τα σχετικά 
μη αποδεκτά ευρήματα των ελέγχων δύναται να ανα-
γράφονται αυτοματοποιημένα εφόσον υπάρχει τέτοια 
δυνατότητα, κατά περίπτωση, και στα σχετικά πεδία 
της αίτησης.

(γ) Οι αιτήσεις, οι οποίες κατά την ηλεκτρονική δια-
δικασία συμπλήρωσης και ελέγχου τους, εγκρίθηκαν 
ή απορρίφθηκαν δύναται να τροποποιούνται κατό-
πιν ανάκλησης της σχετικής αρχικής πράξης από τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΕΚΑ, εφόσον οι 
αιτούντες προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης.

(δ) Εάν από την Γ.Α.Π.Α. δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν 
ο αιτών δικαιούται ή όχι την αιτηθείσα παροχή και εφόσον 
από τους λοιπούς διοικητικούς ελέγχους προκύπτει ότι 
πληρούνται σωρευτικά οι, κατά περίπτωση, λοιπές, πλην 
της αναπηρίας, διοικητικής φύσης προϋποθέσεις θεμελί-
ωσης του δικαιώματος, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως 
από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. για τη δυνατότητα του να υποβάλλει 
αίτηση στο ΚΕ.Π.Α. για αναθεώρηση της Γ.ΑΠ.Α.

(ε) Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά την οριστική 
υποβολή της αίτησης, ότι ο αιτών δικαιούται διαφορε-
τική ή και άλλη παροχή από αυτή που αιτήθηκε, του χο-
ρηγείται η παροχή αυτή, με οίκοθεν τροποποίηση της 
αρχικής του αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία του 
ΟΠΕΚΑ και ενημέρωση του αιτούντος.

(στ) Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά την οριστι-
κή υποβολή αίτησης παράτασης, ότι η αίτηση ανανέ-
ωσης της Γ.Α.Π.Α. για παράταση της διάρκειας ισχύος 
της πιστοποίησης αναπηρίας, απορριφθεί ή ακυρωθεί, 
απορρίπτεται και η αίτηση παράτασης από τα αρμόδια 
όργανα του ΟΠΕΚΑ, εφαρμοζομένων και σε αυτήν την 
περίπτωση των διατάξεων της περ. (β).

4. Αν απορριφθεί αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής 
παροχής λόγω μη πλήρωσης αναπηρικών προϋποθέσε-
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ων, δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης παρά μόνο 
μετά την έκδοση νέας πιστοποίησης αναπηρίας.

5. Πριν από κάθε πληρωμή παροχών προς δικαιούχους, 
ελέγχεται διαλειτουργικώς εάν υπάρχει νεότερη πρωτο-
βάθμια ή δευτεροβάθμια Γ.Α.Π.Α. για την ίδια πάθηση ή 
αναπηρία και σε καταφατική περίπτωση επανελέγχονται 
οι αναπηρικές προϋποθέσεις κατά τρόπο αυτοματοποι-
ημένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της 
περ’. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4520/2018.

6. Η παράταση του δικαιώματος και συνέχιση κα-
ταβολής των παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
ν. 4144/2013 ισχύει με μόνη την υποβολή αίτησης ανανέ-
ωσης παράτασης πιστοποίησης ενώπιον του ΚΕ.Π.Α., για 
όσες παροχές η επιβεβαίωση των αναπηρικών προϋπο-
θέσεων τους συντελείται μέσω πιστοποίησης αναπηρίας. 
Προς τούτο, το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για 
πιστοποίηση αναπηρίας που ανήκει στον Ηλεκτρονικό 
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και 
υποστηρίζεται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ενημερώνει δι-
αλειτουργικώς και άμεσα το Πληροφοριακό Σύστημα 
περί της υποβολής τέτοιας αίτησης, τα στοιχεία ταυτο-
ποίησης του αιτούντος, την ημερομηνία υποβολής και 
την ημερομηνία τυχόν απόρριψης, το δε Υποσύστημα 
Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α., του e-Ε.Φ.ΚΑ. ενη-
μερώνει διαλειτουργικώς και άμεσα το Πληροφοριακό 
Σύστημα με τα δεδομένα της τυχόν εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α. 
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης παράτασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (στ) της παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου, ποσά παροχών που καταβλήθηκαν 
δυνάμει της παρούσης, θεωρούνται αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντα και αναζητούνται άτοκα σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 4520/2018. Εάν σύμφωνα με 
την εκδοθείσα Γ.Α.Π.Α. πληρούνται οι αναπηρικές προϋ-
ποθέσεις για την παράταση της χορήγηση της παροχής, 
ποσά που καταβλήθηκαν δυνάμει της παρούσας παρα-
γράφου, συμψηφίζονται εξ ολοκλήρου με τα ποσά που 
δικαιούται να λάβει ο αιτών δυνάμει της παράτασης του 
δικαιώματός του».

Άρθρο 2
Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/ 

21.12.2018 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 5
Καταβολή αναπηρικών παροχών και διαδικασία επα-

ναχορήγησης
1. Το δικαίωμα στην καταβολή των προνοιακών ανα-

πηρικών παροχών σε χρήμα, ισχύει:
(α) για νέες αιτήσεις για την χορήγηση παροχής, για 

αιτήσεις λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας 
των ατόμων με αναπηρία, και για τυχόν οίκοθεν τροπο-
ποιήσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. γ’ και 
ε’ του Βήματος 5 της παρ. 3 του άρθρου 4:

(αα) από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά 
τον οποίο υποβλήθηκε αίτηση για αξιολόγηση από το 
ΚΕ.Π.Α., εφόσον η αίτηση για χορήγηση παροχής υπο-
βληθεί στον ΟΠΕΚΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α.,

(ββ) από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά 
τον οποίο υποβλήθηκε αίτηση για αξιολόγηση από το 
ΚΕ.Π.Α, εφόσον η αίτηση χορήγησης αναπηρικής πα-
ροχής υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ εντός δύο μηνών από 
την απόρριψη αίτησης για χορήγηση παροχής από τον 
e-ΕΦΚΑ και εφόσον αυτή είχε υποβληθεί εντός τεσσά-
ρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α. και

(β) Από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύ-
ος της Γ.Α.Π.Α., εφόσον η αίτηση στο ΚΕ.Π.Α. για ανα-
νέωση της ισχύος της υποβληθεί εντός 6 μηνών από 
την ημερομηνία λήξης της ισχύος της και ακολούθως 
η αίτηση παράτασης υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ εντός του 
χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στις υποπερ. (αα) 
και (ββ) ανωτέρω.

(γ) από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον 
οποίο υποβλήθηκε αρχικώς η αίτηση,

χορήγησης παροχής, εάν ο αιτών προσκομίσει ανα-
θεωρημένη Γ.ΑΠ.Α. εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 
έκδοσή της,

(δ) σε κάθε άλλη περίπτωση από την 1η του επόμενου 
μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση 
στον ΟΠΕΚΑ για χορήγηση παροχής.

2. α) Η καταβολή των παροχών, πέραν των άλλων περι-
πτώσεων, διακόπτεται αυτοδικαίως από την ημέρα που 
έπεται αυτής κατά την οποία λήγει η ισχύς της γνωμά-
τευσης της υγειονομικής επιτροπής, με την επιφύλαξη 
της παρ. 6 του άρθρου 4.

β) Τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της 
ισχύος της γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής, με 
βάση την οποία καταβάλλεται η αναπηρική παροχή, η 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. οφείλει να ειδοποιεί τους δικαιούχους, μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μη-
νύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δη-
λώσει, για την ανάγκη υποβολής αίτησης ανανέωσής της 
πιστοποίησής τους καθώς και για την ανάγκη υποβολής 
στον ΟΠΕΚΑ αίτησης παράτασης χορήγησης παροχής.

Άρθρο 3
Αιτήσεις χορήγησης, παράτασης χορήγησης ανα-

πηρικών παροχών σε χρήμα, καθώς και αιτήσεις λόγω 
επιδείνωσης της αναπηρίας, που έχουν υποβληθεί στον 
ΟΠΕΚΑ, πριν την 16- 09-2022 διεκπεραιώνονται σύμ-
φωνα με τα μέχρι την έκδοση της παρούσης ισχύοντα.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την 16η Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας Αναπληρωτής  
και Κοινωνικών Υποθέσεων Υπουργός Εσωτερικών
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός  Επικρατείας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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     Αριθμ. 84262 (2)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 

επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης 

εκτός έδρας ενός (1) υπαλλήλου της Δημόσιας 

Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για το έτος 

2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9 

της παρ. Δ του άρθρου 2 του μέρους Β’ του ν. 4336/2015 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

δ) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

ε) του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του “Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)”» (Α’ 25),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

η) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και

ι) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία 2/48214/ΔΕΠ/09-08-2016 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών 
«Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 
ΟΑΕΔ» (Β’ 2603).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 2570/61/10-05-2022 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΑ.

5. Το υπ’ αρ. 345394/17-05-2022 έγγραφο της ΔΥΠΑ.

6. Την από 14-06-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Μακεδονίας περί εξάντλησης του ανωτάτου 
ορίου των ημερών μετακίνησης.

7. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή, ανέρχεται στο ποσό των 7.200,00 € πε-
ρίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. 
έτους 2022 (ΚΑΕ 0711, 0715, 0721).

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που αφορούν στην πα-
ρακολούθηση της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμ-
βασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του 
έργου «Αποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των δι-
ατηρητέων κτιρίων των οικισμών Εργατικών Κατοικιών 
«Ελευσίνα IV» και «Ελευσίνα V”, στην παρακολούθηση 
των προεγκεκριμένων Τεχνικών Έργων της ΔΥΠΑ μέσω 
του Ταμείου Ανάκαμψης και τη συμμετοχή στην Επιτρο-
πή Στέγασης της ΔΥΠΑ.

9. Την υπό στοιχεία 56928/16-06-2022 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

10. Την υπ’ αρ. 940/12-05-2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΓ74691Ω2-Μ1Μ), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των επιτρε-
πόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που καθορίστηκε 
με την υπό στοιχεία 2/48214/ΔΕΠ/09-08-2016 (Β’ 2603) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, 
για το έτος 2022, κατά τριάντα (30) ημέρες για τις ανάγκες 
ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, για έναν (1) 
τακτικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και Κοινωνικών 
Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 5659  (3)
Έγκριση ανακατανομής καθιέρωσης αποζημίω-

σης ενεργών εφημεριών Επιστημονικού Προσω-

πικού του Γ.Ν. Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας 

για το έτος 2022. 

 O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).
β) Τον ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού και 

ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 247).

γ) Τον ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση Εθνικού Συστή-
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 30).
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δ) Τον ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός 
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 197).

ε) Τον ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81).

στ) Τον ν. 3527/2007 «Κυρώσεις συμβάσεων υπέρ νο-
μικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 25).

ζ) Τον ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευο-
μένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134).

η) Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»  
(Α’ 112).

θ) Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ), 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ι) Το άρθρο 12 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρη-
τηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 270).

ια) Την παρ. 4α του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέ-
τρα για την εφαρμογή της συμφωνίας στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129).

ιβ) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

ιγ) Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.80494/23-12-2021, 
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Κα-
θιέρωση Εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - 
Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική Περιφέρεια για το έτος 2022» 
(Β΄6312). 

ιδ) Την υπό στοιχεία 4319/28-01-2022 απόφαση του 
Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης «Καθι-
έρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και 
Θράκης ωρών, ποσών και αριθμού προσωπικού για Εφη-
μερίες Ιατρικού Προσωπικού-Επιστημονικού Προσω-
πικού καθώς και για Υπερωρίες-Νυχτερινά-Εξαιρέσιμα 
Λοιπού Προσωπικού έτους 2022» (Β΄6312).

ιε) Την υπ’ αρ. 665/02-02-2022 εισήγηση του Αναπλη-
ρωτή Διοικητή του Γ. Ν. Κιλκίς προς το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, με θέμα «Έγκριση καθιέρωσης αποζημίωσης 
ενεργών εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν. 
Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος 2022». 

ιστ) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς της 6ης/08-02-2022 Συνε-
δρίασης - Θέμα 20ο «Έγκριση καθιέρωσης αποζημίωσης 
ενεργών εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού του Γ. 
Ν. Κιλκίς-Φορέα Γ.Ν. - Κ.Υ. Γουμένισσας για το έτος 2022» 
(ΑΔΑ: 6Ζ1Σ4690Β2-ΟΝΗ).

ιζ) Την υπ’ αρ. 826/10-02-2022 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Διοικητή του Γ. Ν. Κιλκίς «Έγκριση καθιέρωσης 
αποζημίωσης ενεργών εφημεριών Επιστημονικού προ-
σωπικού του Γ. Ν. Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν. - Κ.Υ. Γουμένισσας, 
για το έτος 2022».

ιη) Την υπ’ αρ. 826/10.2.2022 (Β’ 677) απόφαση του 
Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Κιλκίς.

ιθ) Την υπ’ αρ. 32101/12-07-2022 απόφαση του Διοικη-
τή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 4319/28-01-2022 (ΑΔΑ:6ΠΦΛΟΡ1Ο-ΔΝΙ) από-
φασης του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θρά-
κης: Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ηςΥ.ΠΕ. Μακεδο-
νίας και Θράκης ωρών, ποσών και αριθμού προσωπικού 
για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού 
Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες - Νυχτερινά - 
Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού έτους 2022».

κ) Την υπ’ αρ. 5435/05-09-2022 εισήγηση του Αναπλη-
ρωτή Διοικητή του Γ. Ν. Κιλκίς προς το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, με θέμα «Έγκριση ανακατανομής καθιέρωσης 
αποζημίωσης ενεργών εφημεριών Επιστημονικού Προ-
σωπικού του Γ. Ν. Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας, 
για το έτος 2022».

κα) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς της 39ης /06-09-2022 Συ-
νεδρίασης - Θέμα 32ο «Έγκριση ανακατανομής καθιέρω-
σης αποζημίωσης ενεργών εφημεριών Επιστημονικού 
Προσωπικού του Γ.Ν. Κιλκίς- Φορέα Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας 
για το έτος 2022» (ΑΔΑ: ΡΠΗ84690Β2-6Η0), αποφασίζει:

Την έγκριση ανακατανομής καθιέρωσης ενεργών εφη-
μεριών του Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν. Κιλκίς/
Φορέα Γ.Ν. - Κ.Υ. Γουμένισσας, για ένα (1) άτομο για την 
εκτέλεση έως εκατόν είκοσι (120) εφημεριών, ποσού 
23.190 €- ΚΑΕ 0261 για το έτος 2022 και την κατανομή 
του στους μήνες του έτους, ανάλογα με τις λειτουργικές 
ανάγκες της υπηρεσίας, όπως αναλύονται στον παρα-
κάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν. - Κ.Υ. 
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2022

ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν. - 

Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2022 (ΚΑΕ 0261)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ 1 120 23.190 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Γουμένισσα, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49930 Τεύχος B’ 4879/15.09.2022

*02048791509220008*

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,
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