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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   οικ. ΕΥΣΣΕΠ−Ε/414 (1)
Σύσταση Ομάδων Αυτεπιστασίας για την υλοποίηση του 

Υποέργου με α/α 2 «Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισί−
ου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επι−
λεγμένους τομείς πολιτικής» της πράξης «Αξιολόγηση 
ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά 
βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής» με κωδ. ΟΠΣ 
376564 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Ι.
1. Την παρ. 3 του αρθρ. 10 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367/

Α΄/1974) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυ−
βερνήσεως».

2. Το π.δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/Α΄/88) «Οργανισμός Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Β΄/27.06.2011) περί Διάσπασης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και σύστασης του Υπουργείου Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. 812/2008 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2008) κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οι−
κονομικών για τη «Μετονομασία και αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του 
Υπουργείου Εσωτερικών», η οποία καταργεί τις υπ’ αριθμ. 
15413/5.8.2005 (ΦΕΚ 1147/Β΄/17.8.2005) και 16128/14.7.2006 
(ΦΕΚ 916/Β΄/14.7.2006) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

II.
1. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−

χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 − 2013», όπως τροποποιή−
θηκε με το ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010) «Αποκέντρωση, 
Απλοποίηση και Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις»

2. Το ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

3. Το άρθρο 21 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».

4. Το ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις».

III.
1. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 υπουργική 

απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β΄/2008), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 
2041/07−09−2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΦΕΚ 1957/Β΄/2009) και την υπ’ αριθμ. 28020/
ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 1088/Β΄/2010) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητος και Ναυτιλίας.

d.alexoglou
Επισήμανση
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2. Το Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκει−
ας (ΣΔΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων με Ίδια Μέσα στο 
πλαίσιο του Ε. Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»

4. Την υπ’ αριθμ. 1686/27−4−2012 με α/α 65 Ανοιχτή 
Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»

5. Την υπ’ αριθμ. 1802/04−5−2012 απόφαση Ένταξης της 
πράξης «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα 
μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς 
πολιτικής» με κωδ. ΟΠΣ 376564 και Κωδικό πράξης ΣΑ 
(ΠΔΕ) 2012ΣΕ01580009 για τον Άξονα Προτεραιότητας 
02: «Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών 
με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανα−
σχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007−2013».

6. Την υπ’ αριθμ. 24335/ΔΕ−3137/28−5−2012 (ΑΔΑ: Β49ΖΦ−
Μ4Χ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η 
ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν−
δύσεων, ΣΑΕ 015/8, ΕΡΓΟ 2012ΣΕ01580009 και προϋπο−
λογισμό 1.425.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ.

7. Το υπ’ αριθμ. 35/18−1−2013 έγγραφο της ΕΥΔ με το 
οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου 
απόφασης υλοποίησης με ¡δια μέσα του Υποέργου 
«Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση 
της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πο−
λιτικής» με Α/Α 2 της πράξης «Αξιολόγηση ρυθμίσεων 
που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε 
επιλεγμένους τομείς πολιτικής» με κωδ. ΟΠΣ 376564 
για προέγκριση από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013».

8. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΣΣΕΠ−Β2/39/23−1−2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΩΧ−
ΦΚΔ) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 
«Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της 
διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτι−
κής» με Α/Α 2 της πράξης «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που 
δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγ−
μένους τομείς πολιτικής» με κωδ. ΟΠΣ 376564 του Ε.Π. 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

9. Τη υπ’ αριθμ. ΕΥΣΣΕΠ−Β2/43/24−1−2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Χ−
ΘΞΤ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμ−
μετοχή δημοσίων υπαλλήλων στην υλοποίηση με ίδια 
μέσα του Υποέργου «Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου 
και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμέ−
νους τομείς πολιτικής» με α/α 2 της πράξης «Αξιολόγηση 
ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά 
βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής».

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

Τη σύσταση δεκατριών (13) Ομάδων Αυτεπιστασίας για 
την υλοποίηση του υποέργου «Συλλογή του ρυθμιστικού 
πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε 
επιλεγμένους τομείς πολιτικής» με α/α 2 της πράξης 
«Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτε−
ρα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής» 
με κωδ. ΟΠΣ 376564 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007−2013».

Οι δεκατρείς (13) Ομάδες Αυτεπιστασίας, θα απαρτί−
ζονται συνολικά από εβδομήντα πέντε (75) μέλη κατά 
ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των δεκατριών 
(13) Προέδρων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μελών και η σύνθεση 
των ομάδων ανά τομέα θα έχει ως εξής:

1. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Φορο−
λογικό δίκαιο (ΦΠΑ)»: 

Συνολικός Αριθμός Μελών: από έξι (6) έως οκτώ (8)
2. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Ετήσιοι 

Λογαριασμοί/Εταιρικό Δίκαιο»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από έξι (6) έως οκτώ (8)
3. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Δημό−

σιες Συμβάσεις»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από τέσσερα (4) έως έξι (6)
4. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Τηλε−

πικοινωνίες»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από τέσσερα (4) έως έξι (6)
5. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Ενέρ−

γεια»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από πέντε (5) έως επτά (7)
6. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Πε−

ριβάλλον»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από τέσσερα (4) έως έξι (6)
7. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Γεωρ−

γία και Γεωργικές Επιδοτήσεις»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από τρία (3) έως πέντε (5)
8. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Ασφά−

λεια Τροφίμων»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από τρία (3) έως πέντε (5)
9. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Αλιεία»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: τρία (3)
10. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Φαρ−

μακευτική νομοθεσία»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από τέσσερα (4) έως έξι (6)
11. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Του−

ρισμός»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από τρία (3) έως πέντε (5)
12. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Εργα−

σιακό Περιβάλλον/Εργασιακές Σχέσεις»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από τέσσερα (4) έως έξι (6)
13. Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα πολιτικής «Στα−

τιστικές»: 
Συνολικός Αριθμός Μελών: από τρία (3) έως τέσσερα 

(4)
Η αποζημίωση των Προέδρων και των μελών των 

δεκατριών (13) Ομάδων Αυτεπιστασίας, θα καθοριστεί 
με νέα απόφαση και θα βαρύνει τη ΣΑΕ 015/8, έργο: 
2012ΣΕ01580009.

Το έργο των Ομάδων Αυτεπιστασίας περιγράφεται 
στην υπ’ αριθμ. οικ. ΕΥΣΣΕΠ−Β2/39/23−1−2013 απόφαση 
Υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα (ΑΔΑ: ΒΕΙΩΧ−ΦΚΔ) 
και λήγει με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων 
του υποέργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολού−
θησης και Παραλαβής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
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    Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/215/οικ. 5367 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών 

έτους 2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄ /15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του 
ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ−
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» [ΦΕΚ 
212/Α΄/17−12−2010] και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 
του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/1−7−2011).

2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....» (ΦΕΚ 
147/Α΄/27−6−2011). 

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης 
του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται 
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

5. Το υπ’ αριθμ. 2/90931/0004/18−12−2012 έγγραφο του 
Υπουργού Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή των διοριστέων του έτους 2013 για το 
Υπουργείο Οικονομικών ως εξής:

— Τριών (3) θέσεων μονίμου προσωπικού, του κλάδου 
ΠΕ Δημοσιονομικών του Γ. Λ. Κράτους, με αυξημένα 
τυπικά προσόντα. 

Αναλυτικότερα:
ΦΕΚ 120/Γ/19−02−2010 (2 ΠΕ Δημοσιονομικών (Χρημα−

τοοικονομικά) και 1 ΠΕ Δημοσιονομικών (Αναλογιστική.) 
(σύνολο 3 άτομα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/211/οικ. 5364 (3)

Kατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δημοσίας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/10 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/

Α΄/ 15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελ−
ληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17−12−2010).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Το υπ’ αριθμ. 682/08−02−2013 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και 
Προστασίας του Πολίτη.

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού για την πλήρωση εβδομήντα 
μιας θέσεων (71) και συγκεκριμένα 67 θέσεων κλάδου Πα−
νεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Ειδικότητας, Νομικών, 
Πολιτικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 1 θέ−
σεως κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Ειδικότη−
τας Πληροφορικής και 3 θέσεων κλάδου Δευτεροβάθμιας 
(ΔΕ) Εκπαίδευσης, Ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού 
της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολί−
τη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/30.01.2013 απόφαση του 
Δ' Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο της Προκήρυξης 
2Σ/2012 (ΦΕΚ 2/τ.ΑΣΕΠ/16.11.2012).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 18579 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 9425/2013 κοινής υπουρ−

γικής απόφασης (ΦΕΚ 188 Β΄ 04/02/2013), περί κα−
θορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1α και 4 του άρθρου 34 του 

ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 14Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 31).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 π.δ. 63/2005 
(A΄ 1998) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Το π.δ. 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76).
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6. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

7. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 απόφαση «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105/09.07.2012).

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 9425/2013 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 188 Β΄ 04/02/2013), περί καθορισμού ποσο−
στού έκπτωσης για τις οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους 
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ.9425/2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 188 Β΄ 04/02/2013), περί κα−
θορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας ως εξής:

Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά στις υπολειπόμενες 
οφειλές, προ ΦΠΑ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες πα−
ρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Διαγνωστικά Κέντρα−Εργαστήρια:
α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000,00 €, ποσο−

στό έκπτωσης 10% β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω 
από 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 15%.

2. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Απο−
κατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, για δα−
πάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8%.

3. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:
α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000,00 € ποσο−

στό έκπτωσης 10% β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω 
από 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 15%

4. Προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού πο−
σοστό έκπτωσης 20%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομει−
ακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, 
μοσχεύματα, τεχνητού νεφρού, καρδιοχειρουργικά, 
καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά 
αγγειοπλαστικής, κ.α.).

5. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας 
(φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό 
έκπτωσης 10%.

6. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 2%.
Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον:
α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφε−

ρόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου, 
με την προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικού τιμολογίου 
και

β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δι−
καιούχου−παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι 
αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποια−
δήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των 
τόκων υπερημερίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

    Αριθμ. 2081 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά 

τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων της Περι−
φερειακής Ενότητας Μεσσηνίας κατά το έτος 2013.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωτικής Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το π.δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
δημοσίου κλπ» και τις τροποποιήσεις αυτού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − Βαθμολόγιο, εργασι−
ακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρό−
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015».

6. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 20.000 Ευρώ, 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπο−
λογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Π.Ε. Μεσσηνίας, 
στον ειδικό φορέα 072 για το έτος 2013 στον ΚΑΕ 0511.

7. Την υπ’ αριθμ. 49/3−1−2013 απόφαση ανάληψης υπο−
χρέωσης.

8. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής εργασίας για 
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα 
Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για έκτα−
κτες και επείγουσες ανάγκες και ειδικότερα:

Για έλεγχο τροφίμων με μικτά κλιμάκια ελέγχου, για 
υγειονομικούς ελέγχους και ηχομετρήσεις καταστημά−
των υγειονομικού ενδιαφέροντος,οι οποίοι εντατικοποι−
ούνται την καλοκαιρινή περίοδο και τις εορτές.

Για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινομένων (κατολισθήσεις, πλημ−
μύρες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε να απασχοληθούν υπερωριακά για το έτος 
2013, 68 υπάλληλοι κατά τις απογευματινές ώρες και μέ−
χρι 20 ώρες για κάθε υπάλληλο ανά μήνα. Αναλυτικά οι 
ώρες απασχόλησης ανά Διεύθυνση της ΠΕ Μεσσηνίας:

Υπηρεσία Αριθμός 
Υπαλλήλων

Απογευματινές 
ώρες

Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας 2 100

Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας 12 600

Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 12 600

Διεύθυνση 
Διοκητικού Οικονομικού 14 600

Διεύθυνση Ανάπτυξης 15 600
Τμήμα Πληροφορικής 3 100
Διεύθυνση Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μεσσηνίας 10 400

ΣΥΝΟΛΟ 68 3.000
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Καλαμάτα, 19 Φεβρουαρίου 2013 

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02004272502130004*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2013-03-05T15:15:33+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




