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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 69010
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων.

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010
(ΦΕΚ Α΄ 53).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 119/25.6.2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25.6.2013 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 96/1973 και ιδίως το άρθρο 17
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 172).
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού
Κώδικα» (ΦΕΚ Α΄ 298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 272).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ Α΄ 212) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυ−
ση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α΄ 3), όπως
έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει».
11. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40 και 51 του
Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν.
12. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41).
13. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.82161/24.8.2012 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2374) «Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτι−
κή στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας
φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε
συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία “περί
κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται
για ανθρώπινη χρήση” (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον
αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L 348/31.12.2010)» και
ιδίως του άρθρου 10 αυτής.
14. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.86767/10.9.2012 υπουργική
απόφαση «Ανάκληση απόφασης εφαρμογής αρμοδιοτή−
των τιμολόγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Β΄ 2462).
15. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 94274/28.9.2012 υπουργι−
κή απόφαση «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/2012»
(ΦΕΚ Β΄ 2675).
16. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.7789/22.1.2013 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 94).
17. Την υπ’ αριθμ. 57408/14.6.2013 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1446/Β΄/14.6.2013) «Δι−
ατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων».
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 57408/14.6.2013 απόφα−
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1446/Β΄/
14.6.2013) «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων», στο τέλος
της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα
γενόσημα προϊόντα με άδεια κυκλοφορίας μετά την
1.1.2012 δεν δύνανται να λάβουν τιμή μεγαλύτερη του
75% της τιμής που λαμβάνουν τα προϊόντα αναφοράς
μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 38065 οικ. Φ.108.3
(2)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές
ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες για τους ιδιώτες Κυβερνήτες και Συγκυ−
βερνήτες Ε/Π, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων
του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 40 του Ν. 49/1978 «Περί παροχής κι−
νήτρων κ.λπ.»,
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005. (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995,
δ) του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/A΄/
25.5.1998),
ε) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(ΦΕΚ Α΄ 226),
στ) του Π.Δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβα−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α.
και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.»,
ζ) του άρθρου 23 του Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ 99/Α΄/16.6.1992)
«Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος»,
η) της υπ’ αριθμ. 33/06 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1985 Π.Υ.Σ. και προσαρμογή
της στις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ Α΄ 109) από
30.5.1997,
θ) της υπ’ αριθμ. 2026439/3480/0022/30.5.1997 (ΦΕΚ Β΄
462) κοινής υπουργικής απόφασης,
ι) της υπ’ αριθμ. 2/22261/0022/15.4.2008 η οποία τρο−
ποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 2/80052/0022/
24.12.2007 (ΦΕΚ 2428/Β΄/27.12.2007) κοινή απόφαση
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αποδοχών ιδιωτών Κυβερνητών και Συ−
γκυβερνητών Ε/Π, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του
Πυροσβεστικού Σώματος»,
ια) της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 59/2009 (ΦΕΚ Α΄
82) «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων
Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών
και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»,
ιβ) του υπ’ αριθμ. 2/48850/17.7.2012 «Εγγραφή προβλέ−
ψεων πέντε θέσεων (5) προσωπικού ιδιωτών χειριστών
Ε/Π με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως 24 μήνες»
εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμ−

ματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστήριο
του Κράτου ς/ Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυ−
βέρνησης / Τμήμα Γ΄.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/43/12334/15.6.2012 απο−
φασίστηκε από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 33/06 ΠΥΣ η έγκριση της πρόσληψης πέντε (5)
Χειριστών Ε/Π, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως είκοσι τέσσερις (24)
μήνες, από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Το γεγονός ότι ο ιδιώτης Κυβερνήτης και Συγκυ−
βερνήτης Ε/Π, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, που προσελήφθη το έτος 2012 για
χρονικό διάστημα έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, υπο−
χρεούται λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού
έργου και των αυξημένων υπηρεσιακών και εκτάκτων
αναγκών, να απασχολείται υπερωριακά, να εργάζεται
κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
που προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιώτης
Κυβερνήτης − Συγκυβερνήτης Ε/Π, συνολικού αριθμού
ενός (1) ατόμου για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της απόφασης και μέχρι 31.12.2013, μέχρι εκατόν
εξήντα (160) ώρες συνολικά για όλη τη χρονική διάρκεια
απασχόλησής του. (Σύνολο 160 ώρες για 1 άτομο).
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσι−
μες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου που προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα
ως ιδιώτης Κυβερνήτης − Συγκυβερνήτης Ε/Π, συνολικού
αριθμού ενός (1) ατόμου για το χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση της απόφασης και μέχρι 31.12.2013, μέχρι δια−
κόσιες πενήντα (250) ώρες. (Σύνολο 250 ώρες για 1 άτομο).
3. Την καθιέρωση ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεω−
τικού ωραρίου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για το
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης και
μέχρι 31.12.2013, μέχρι εκατόν εξήντα (160) ώρες συνολικά
για όλη τη χρονική διάρκεια απασχόλησής του. (Σύνολο
160 ώρες για 1 άτομο).
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για ένα (1) άτομο που
θα απασχοληθεί υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και
εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα ανέρχεται στις
πεντακόσιες εβδομήντα (570) ώρες.
5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, ημερήσιας
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 570 ώρες συ−
νολικά για ένα (1) ιδιώτη Κυβερνήτη − Συγκυβερνήτη Ε/Π
και ανέρχονται στο ποσό των εννέα χιλιάδων οκτακοσίων
τριάντα έξι ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (9836,43 €),
θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. 43−
120 υπό Κ.Α.Ε. 0511 (το ποσό των 4.595,01 €) και 0512 (το
ποσό των 5.241,42 €) οικονομικού έτους 2013.
6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 38067 οικ. Φ.108.3
(3)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερι−
νές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες για τα εποχικό πυροσβεστικό προ−
σωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247),
β) του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/A΄/
25.5.1998),
γ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ Α΄ 226),
δ) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα»,
ε) του Π.Δ. 124/2003 (ΦΕΚ Α΄ 108) «Κανονισμός πρόσλη−
ψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής
απασχόλησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Π.Δ. 109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 144),
στ) του άρθρου 23 του Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ 99/Α΄/
16.6.1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος»,
ζ) του Π.Δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και
των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.»,
η) της υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.85 Π.Υ.Σ. και προσαρ−
μογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ Α΄ 109)
από 30.5.1997,
θ) της υπ’ αριθμ. 2026439/3480/0022/30.5.1997 (ΦΕΚ Β΄
462) κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/62/5222/17.5.2013 από−
φαση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1
του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/06, με την οποία εγκρίθηκε η
κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη χιλίων πεντα−
κοσίων (1.500) πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δι−
άρκειας έως πέντε (5) μήνες, προκειμένου να επικουρούν
τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντα τους
και ειδικότερα στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών
κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2013.
3. Της υπ’ αριθμ. 37416 οικ Φ.300.16/27.6.2012 απόφαση
Αρχηγού Π.Σ. «Υπογραφή συμβάσεων εργασίας εποχικού
προσωπικού».
4. Το γεγονός ότι το εποχικό πυροσβεστικό προσωπι−
κό με ειδικότητες: α) εργάτες πυρόσβεσης − διάσωσης,
β) οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, γ) πυροφύλακες,
δ) εργάτες και οδηγοί αερομεταφερόμενων πεζοπόρων
τμημάτων, συνολικού αριθμού 1.500 ατόμων, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προ−
σελήφθη το έτος 2013 έως πέντε (5) μήνες υποχρεούται
λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου και
των αυξημένων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών,
να απασχολείται υπερωριακά, να εργάζεται κατά τις
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νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, αποφασίζουμε:
Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου που προσελήφθη στο Πυροσβεστικό
Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης (με την
ειδικότητα του εργάτη πυρόσβεσης − διάσωσης, πυρο−
φύλακα, εργάτη Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημά−
των, και του οδηγού πυροσβεστικού οχήματος) συνολικού
αριθμού 1.500 ατόμων και διάρκειας απασχόλησης για το
έτος 2013 έως πέντε (5) μήνες, ως ακολούθως.
1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
1.1 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας από
τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αερο−
μεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 1ης ΕΜΑΚ
και 2ης ΕΜΑΚ.
(Σύνολο 9.360 ώρες για 104 άτομα).
1.2 Μέχρι είκοσι τρείς (23) ώρες συνολικά ο καθένας
από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των
Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 6ης
ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως.
(Σύνολο 1.909 ώρες για 83 άτομα).
1.3 Μέχρι έντεκα (11) ώρες ο καθένας, για όλους τους
υπόλοιπους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που
υπηρετούν στα λοιπά Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα κα−
θώς και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που
στελεχώνουν τόσο 24ώρο όσο και 16ωρο περιπολικό.
(Σύνολο 14.443 ώρες για 1.313 άτομα).
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις ερ−
γάσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού
1.500 ατόμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της παρούσας και έως τη λύση της σύμβασής τους, ως
ακολούθως.
2.1 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας από
τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αερο−
μεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 1ης ΕΜΑΚ,
2ης ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως.
(Σύνολο 16.830 ώρες για 187 άτομα).
2.2 Μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες ο καθένας, για
όλους τους υπόλοιπους πυροσβέστες εποχικής απασχό−
λησης που υπηρετούν στα λοιπά Αερομεταφερόμενα
Πεζοπόρο καθώς και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
και Κλιμάκια που στελεχώνουν είτε 16ωρο είτε 24ώρο
περιπολικό.
(Σύνολο 59.085 ώρες για 1.313 άτομα).
3. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες για όλους τους πυροσβέστες εποχικής
απασχόλησης, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της
παρούσας και έως τη λύση της σύμβασής τους, μέχρι
εβδομήντα πέντε (75) ώρες συνολικά ο καθένας.
(Σύνολο 112.500 ώρες για 1.500 άτομα).
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 1.500 άτομα που θα
απασχοληθούν υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και
εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα ανέρχεται στις
διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά
(214.127) ώρες.
5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίω−
ση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, 1.500
εποχικούς πυροσβέστες και ανέρχονται στο ποσό των
638897,21 ευρώ, θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ματος με Ε.Φ.43−120 υπό ΚΑΕ 0511 και 0512 οικονομικού
έτους 2013.
6. Κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού του Π.Σ. και από−
φασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, δύναται να γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου
ορίου των προβλεπομένων ωρών, και όχι πέρα από τις
είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάλυψη εκτάκτων υπη−
ρεσιακών αναγκών, με την προϋπόθεση η δαπάνη να
βρίσκεται εντός των διαθέσιμων πιστώσεων στους συ−
γκεκριμένους ΚΑΕ τους εκτελούμενου προϋπολογισμού
Π.Σ. έτους 2013.
7. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 3889
(4)
Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. προς υπογραφή
πράξεων αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 παρ. 2 του Π.Δ. 57/2007 «Κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ Α΄ 59),
όπως ισχύει,
β) του Π.Δ. 1/2008 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ
Α΄ 1), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
45), όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ−
γίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυ−
τοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυ−
τοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) να υπογράφει «Με εντολή Δ.Σ.»,
κάθε μορφής πράξεων, εγγράφων, ενταλμάτων, συμ−
βάσεων ή αποφάσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα
του Δ.Σ. (εκτός από τον προϋπολογισμό, απολογισμό
και ισολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΖΑΡΟΣ
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