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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6Β 1052764 ΕΞ 2013
(1)
Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας
του Τελωνείου Πολυχνίτου του Νομού Λέσβου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της
φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 2),
όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τις δια−
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265) και της παρ. 12α του
άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συντα−
ξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για
την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα

αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
(ΦΕΚ Α΄ 180),
β) του άρθρου 285 του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νο−
μαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ Α΄
259), όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 39 του Π.Δ. 117/2006 «Αναδιοργάνωση των πε−
ριφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση
του Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259) και άλλες οργανωτικές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 117) και
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τα υπ’ αριθμ. 131/23.1.2012 και 468/13.3.2012 έγγραφα
της Τελωνειακής Περιφέρειας Λέσβου, με τα οποία ζη−
τείται ο καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας
του Τελωνείου Πολυχνίτου (Γ΄ τάξης) του Νομού Λέσβου.
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως χρόνο
παύσης της λειτουργίας του Τελωνείου Πολυχνίτου (Γ΄
τάξης) του Νομού Λέσβου, το οποίο καταργήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 39 του Π.Δ. 117/2006 (ΦΕΚ Α΄ 117).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 13485/180
(2)
Χορήγηση επαγγελματικής άδειας ελεγκτικού γραφείου
στην εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«OLYMPIA AUDITORS A.E.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε

14474

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2.α) Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165) όπως τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 65/2001 (ΦΕΚ Α΄ 56) και ισχύει.
β) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθν.
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).
γ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας και Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213).
δ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221) όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου
55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180).
3. Του Ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α΄/5.6.2003) «Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση
και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλε−
κτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
4. Των άρθρων 2 παρ. 15, και του άρθρου 3 παρ. 2 του
Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α΄/25.8.2008) «Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί
υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και ενοποιημένων
λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών78/660/
ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κα−
τάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 3 παράγραφος 1, εδάφιο Α΄ και των
άρθρων 8 και 9 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α΄/2.3.2011).
6. Την υπ’ αριθμ. 16654/117/19.4.2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Κανονιστικής Πράξης
της Ε.Λ.Τ.Ε., αναφορικά με τους όρους και τις προϋπο−
θέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή, σύμ−
φωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 43 του
Ν. 3693/2008» (Κανονιστική Πράξη 0005/2009 της ΕΛΤΕ).
7. Του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144) Διορισμός Υπουργού
και Υφυπουργών.
Β) Την υπ’ αριθμ. 11016/225/14.3.2011 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με την οποία διορίστηκε το
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυπο−
ποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) (ΦΕΚ 164/ΥΟΔΔ/3.4.02012).
Γ) Την από 7.2.2013, εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτι−
κού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) σχετικά με το εν λόγω θέμα.
Δ) Το υπ’ αριθμ. 74/1.3.2013, πρακτικό (θέμα 27ο), του
Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.
Ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας ελεγκτικού
γραφείου στην εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «OLYMPIA AUDITORS A.E».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Aριθμ. 13487/182
(3)
Χορήγηση άδειας επαγγέλματος νομίμου ελεγκτή
σε 32 φυσικά πρόσωπα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ A΄ 98).
2.α) Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165) όπως τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 65/2001 (ΦΕΚ Α΄ 56) και ισχύει.
β) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθν.
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).
γ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας και Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213).
δ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου
55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180).
3. Του Ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α΄/5.6.2003) «Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση
και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλε−
κτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
4. Των άρθρων 2 παρ. 15, και του άρθρου 3 παρ. 2 του
Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α΄/25.8.2008) «Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/45/ΕΚ περί
υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και ενοποιημένων
λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών78/660/
ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κα−
τάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 3 παράγραφος 1, εδάφιο α΄ και των
άρθρων 8 και 9 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α΄/2.3.2011).
6. Την υπ’ αριθμ. 16654/117/19.4.2010 απόφαση, του
Υπουργού, Οικονομικών «Έκδοση Κανονιστικής Πράξης
της Ε.Λ.Τ.Ε., αναφορικά με τους όρους και τις προϋπο−
θέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή, σύμ−
φωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 43 του
Ν. 3693/2008» (Κανονιστική Πράξη 0005/2009 της ΕΛΤΕ).
7. Του Π.Δ. 90/5.7.2012 (ΦΕΚ Α΄ 144) Διορισμός Υπουρ−
γού και Υφυπουργών.
Β) Την υπ’ αριθμ. 11016/225/14.3.2011 απόφαση του
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Υπουργού Οικονομικών με την οποία διορίστηκε το
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυπο−
ποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) (ΦΕΚ 164/ΥΟΔΔ/3.4.02012).
Γ) Την από 7.3.2013, εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτι−
κού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) σχετικά με το εν λόγω θέμα.
Δ) Το υπ’ αριθμ. 74/1.3.2013, πρακτικό (θέμα 2ο), του
Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.
Ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος νομίμου
ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ
174/Α΄/25.8.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 32
φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
2 ΑΛΕΚΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΟΛΟΜΩΝ
4 ΓΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
5 ΓΡΙΖΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7 ΔΟΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΚΑΛΠΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
9 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ − ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10 ΚΑΤΣΑΡΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
11 ΚΟΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
12 ΚΟΥΣΚΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14 ΚΩΣΤΑΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΜΑΤΙΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16 ΜΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
17 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
21 ΠΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΣΤΑΥΡΟΣ
22 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23 ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
24 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
25 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
26 ΣΚΟΔΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
27 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
28 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29 ΣΤΑΜΙΡΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
30 ΣΤΕΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΕΡΓΙΟΣ
31 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32 ΤΣΑΡΤΣΗΣ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθμ. Φ17/7106/823
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
ΟΣΕ Α.Ε. για το έτος 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
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«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ
222/Α/12.11.2012).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2671/1998 «Ρύθ−
μιση θεμάτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος
(ΟΣΕ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 289/Α/28.12.1998).
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Διατάγ−
ματος 532/72 (ΦΕΚ 161/Α/11.9.1972).
5. Τη με αριθ. Φ8/30400/3540/2012 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Θέση
σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
ΟΣΕ Α.Ε.» (ΦΕΚ 698/Β/9.3.2012).
6. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στη παροχή οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/70738/0022/28.9.2012 απόφαση της
22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ., σύμφωνα με
την οποία η ισχύς των αποφάσεων για υπερωριακή
απασχόληση αρχίζει άμα την δημοσίευσή τους.
8. Τα υπ’ αριθμ. 207633/15.1.13, 208072/24.1.13 και 208798/
8.2.2013 σχετικά έγγραφα του ΟΣΕ Α.Ε.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμού του ΟΣΕ Α.Ε.
10. Την ανάγκη προσφοράς υπερωριακής απασχόλη−
σης από τους υπαλλήλους του ΟΣΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης
Οργάνωσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης
Προμηθειών και Εφοδιασμού, της Διεύθυνσης Πληρο−
φορικής, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστη−
μάτων, της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας, της Διεύθυνσης
Συντήρησης Γραμμής, της Διεύθυνσης Συντήρησης Ηλε−
κτρομηχανολογικών Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης,
της Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, του
Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, του Τμήματος Πολιτικού
Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης, του Τμήματος Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων, του Γραφείου Προέδρου Δ.Σ. −
Γραμματεία Δ.Σ., της Διεύθυνσης Εργοστασίων και της
Διεύθυνσης Μηχανοστασίων, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την προσφορά υπερωριακής απογευ−
ματινής εργασίας για το έτος 2013 για τους υπαλλή−
λους του ΟΣΕ Α.Ε. μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά
υπάλληλο, ως εξής:
Διευθύνσεις και Τμήματα

Σύνολο
Υπαλλήλων

Οργάνωσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

50

Οικονομικών Υπηρεσιών

30

Προμηθειών και Εφοδιασμού

25

Πληροφορικής

16

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

18

Σιδηροδρομικών Συστημάτων

17
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Διευθύνσεις και Τμήματα

Σύνολο
Υπαλλήλων

Κυκλοφορίας

595

Συντήρησης Γραμμής

500

Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
και Ηλεκτροκίνησης

180

Εργοστασίων

336

Μηχανοστασίων

269

Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας

20

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

3

Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης

1

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

3

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ., Γραμματεία Δ.Σ.
4
2. Εγκρίνουμε την προσφορά νυκτερινής εργασίας ή
Κυριακών και εξαιρέσιμων ωρών για το έτος 2013 για
τους υπαλλήλους του ΟΣΕ Α.Ε. μέχρι δεκαέξι (16) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο, ως εξής:
Διευθύνσεις και Τμήματα

Σύνολο
Υπαλλήλων

Κυκλοφορίας

595

Συντήρησης Γραμμής

500

Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
και Ηλεκτροκίνησης

180

Εργοστασίων

336

Μηχανοστασίων
269
3. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης, των ωρών νυκτερινής εργασίας
ή Κυριακών και των εξαιρέσιμων ωρών θα βεβαιώνεται
στα τέλη κάθε μήνα από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε
Υπηρεσίας.
4. Η δαπάνη των πραγματοποιούμενων υπερωριών θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΣΕ Α.Ε. και εκτιμάται
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 2.548.601,55 ευρώ.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει άμα τη δημοσίευσή της
και έως 31.12.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ17/οικ. 14435/1554
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για το έτος 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/

12.11.2012).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στη παροχή οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/70738/0022/28.9.2012 απόφαση της
22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ., σύμφωνα με
την οποία η ισχύς των αποφάσεων για υπερωριακή
απασχόληση αρχίζει άμα την δημοσίευσή τους.
5. Το υπ’ αριθμ. 226003/11.3.2013 σχετικό έγγραφο της
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΡΓΟΣΕ
ΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 473/2011).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
8. Την ανάγκη προσφοράς υπερωριακής απασχόλησης
από τους υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης
Συμβάσεων και Προμηθειών, της Διεύθυνσης ΕΡΓΩΝ Ι
και Διεύθυνσης ΕΡΓΩΝ II, του Γραφείου Προέδρου Δ.Σ. −
Γραμματεία Δ.Σ. και της Διεύθυνσης Πληροφορικής,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την προσφορά υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας για το έτος 2013 για τους υπαλλήλους
της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά
υπάλληλο, ως εξής:
Διευθύνσεις και Τμήματα

Σύνολο
Υπαλλήλων

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡ. (Τμήματα Λογιστηρίου,
Προσωπικού − Μισθοδοσίας −
Εκπαίδευσης, Διοικητ. Μέρι−
μνας − συντήρησης κτηρίου)

4

250

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Ι

17

925

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ II

30

1155

Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΙΩΝ (Δημοπρατήσεις
Έργων − Μελετών − Προμηθειών)

3

82

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥ−
ΘΥΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Γραμματεία
+ Διοικητικό Συμβούλιο)

4

264

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

200

2. Εγκρίνουμε την προσφορά νυκτερινής εργασίας ή
Κυριακών και εξαιρέσιμων ωρών για το έτος 2013 για
τους υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. μέχρι δεκαέξι (16)
ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, ως εξής:
Σύνολο
Υπαλλήλων

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ −
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΩΡΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Ι

17

925

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ II

30

945

Διευθύνσεις και Τμήματα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης, των ωρών νυκτερινής εργασίας
ή Κυριακών και των εξαιρέσιμων ωρών θα βεβαιώνεται
στα τέλη κάθε μήνα από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε
Υπηρεσίας.
4. Η δαπάνη των πραγματοποιούμενων υπερωριών θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και εκτιμά−
ται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 29.000 ευρώ ετησίως.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει άμα τη δημοσίευσή της
και έως 31.12.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ11321/1119/79
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ9/οικ.909/22.6.1983 υπουρ−
γικής απόφασης «Σχετικά με τη χορήγηση του εξωϊ−
δρυματικού επιδόματος στη διάρκεια νοσηλείας των
τετραπληγικών − παραπληγικών ασφαλισμένων των
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του
Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ Α΄ 68) και του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76).
2. Την υπ’ αριθμ. Φ7/1104/13.8.1981 παρ. 5 (ΦΕΚ Β΄ 511),
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Φ7/1159/2.9.1981
(ΦΕΚ Β΄ 547) και Φ9/οικ.909/22.6.1983 (ΦΕΚ Β΄ 380) υπουρ−
γικές αποφάσεις.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Με−
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και
του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012
(ΦΕΚ Α΄ 143) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 “ Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπουργείων” (ΦΕΚ Α΄ 141)».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τη γνώμη του Δ.Σ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που έχει ληφθεί με την
απόφαση 203 κατά τη συνεδρίαση 39 στις 20.12.2012 με
την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της υπουργικής
απόφασης που αφορά την καταβολή του εξω−ιδρυμα−
τικού επιδόματος.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. Φ9/οικ.909/22.6.1983 (ΦΕΚ Β΄ 380) υπουρ−
γική απόφαση, τροποποιείται ως εξής:
«Η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος της παρ.
1 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει, αναστέλ−
λεται στις περιπτώσεις νοσηλείας του δικαιούχου σε
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οποιασδήποτε μορφής νοσηλευτικό ίδρυμα για χρόνια
πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα, ανεξάρ−
τητα από το χρονικό διάστημα νοσηλείας του».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Φ 21250/6146/370
(7)
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 43, παρ. 16, του Ν. 4052/2012 «Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου “ Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ
της Ελληνικής 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»
(ΦΕΚ Α΄ 41),
β) των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ−
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131),
γ) του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141),
δ) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141),
ε) 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 Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (E.T.E.Α.) είναι
οι εξής:
1. Καθορίζει την πολιτική δράσης του Ταμείου και
αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης
του Ταμείου προς εκπλήρωση των σκοπών του.
2. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο τα ανα−
γκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών
του Ε.Τ.Ε.Α. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και
λειτουργίας του.
3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολο−
γισμό κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτού−
μενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαι−
τούνται κατά την εκτέλεσή του.
4. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν
γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακί−
νητης περιουσίας του Ταμείου, σύμφωνα με όσα ειδικό−
τερα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
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6. Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Ταμείου.
7. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση
μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά
ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομά−
δες εργασίας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη
αξιώσεων του Ταμείου ή υπεράσπιση των συμφερόντων
αυτού.
9. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια προϊόντων
και υπηρεσιών, καθώς και τη δαπάνη για τη σύναψη
συμβάσεων εκτέλεσης έργου.
10. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση
συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράτα−
ση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε
προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση,
την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση
ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των
σχετικών συμβάσεων.
11. Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφα−
λισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους του Ταμείου.
12. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε
προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.
13. Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως
αποφάσεων οργάνων του Ταμείου, εν όλω ή εν μέρει
απορριπτικών και κατά πράξεων επιβολής εισφορών
και πρόσθετων τελών.
14. Μεριμνά και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για
την τήρηση του μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιού−
χων του Ταμείου, καθώς και την τήρηση των ατομικών
μερίδων των ασφαλισμένων.
15. Αποφασίζει για τις χορηγούμενες από το Ταμείο
παροχές και προτείνει στο εποπτεύον Υπουργείο και
στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή τα απαραίτητα μέτρα
για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.
16. Προτείνει στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας σχέδιο προεδρικού διατάγ−
ματος σχετικά με τον Κανονισμό Ασφάλισης και Πα−
ροχών, τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Οικονομικής
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ταμείου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
17. Μεριμνά και αποφασίζει για την περαίωση των
εκκρεμών υποθέσεων των εντασσόμενων στο Ταμείο
φορέων, τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. ΓΠ οικ 123919
(8)
Καθορισμός θεμάτων προϋπολογισμού και προμηθει−
ών των ενιαίων και αυτοτελών Ν.Π.Δ.Δ., νοσοκομεί−
ων του Ε.Σ.Υ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
(1) Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4052/2012, άρθρο 2, παρ. 1 (ΦΕΚ 41/Α΄/1.3.2012),
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι−

κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης για την εφαρμογή του Νόμου “ Έγκριση των σχεδίων
συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης
Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέ−
ους και τη διάσωση της εθνικής οικονομία” και άλλες
διατάξεις».
2. Του Ν. 4093/2012.
3. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995), περί «Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το Ν. 3871/2010.
4. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α΄/18.6.2007), περί «Προ−
μηθειών Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατά−
ξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα−
γενέστερα.
5. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22.11.2010), περί «Ανά−
ληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α΄/19.7.1974), «περί Λο−
γιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».
7. Του Π.Δ. 146/2003 «περί ορισμού του περιεχομένου
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου ΔΜΥ»
8. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10.7.2007), περί «Κα−
νονισμού Προμηθειών Δημοσίου».
9. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005), περί «κω−
δικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα».
10. Του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/10.3.2000), περί «Ορ−
γανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
(2) Τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις που
εκδόθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου
1, της παρ. 1, του άρθρου 2, του Ν. 4052/2012.
(3) Την σχετική απόφαση της 23ης/17.12.2012 Συνεδρί−
ασης του ΚΕ Σ Υ ΠΕ.
(4) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
Όλα τα έσοδα και έξοδα των διασυνδεόμενων νοσοκο−
μείων του Ε.Σ.Υ. που θα λειτουργούν εφ’ έξης ως ενιαία
και αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ., με κοινό Α.Φ.Μ., ταξινομούνται
στον προϋπολογισμό τους κατ’ είδος, ομάδες, υποκα−
τηγορίες και κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία και τη
φύση τους. Για την ταξινόμηση αυτή τηρείται ο κώδικας
κατάταξης εσόδων − εξόδων Ν.Π.Δ.Δ.
Ο προϋπολογισμός που καταρτίζεται και εγκρίνεται
σε ενιαία μορφή, για το σύνολο των διασυνδεόμενων
νοσοκομείων, αναλύεται, παράλληλα, ανά διασυνδεό−
μενο νοσοκομείο.
Όλες οι εγγραφές εσόδων − εξόδων αθροίζονται σε
υποσύνολα, κατά κατηγορίες (χιλιάδες), υποκατηγο−
ρίες (εκατοντάδες) και ομάδες (δεκάδες) της κωδικής
κατάταξης.
Παράλληλα, για την παρακολούθηση και εκτέλεση
του προϋπολογισμού αναπτύσσονται λογαριασμοί τά−
ξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 «περί
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ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξε−
ως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου
Δ.Μ.Υ.».
Η απεικόνιση των εσόδων και των εξόδων καταγράφε−
ται σε ημερήσια και μηνιαία βάση, καθώς και σε επίπεδο
εκτέλεσης, δέσμευσης, ανάληψης και εξόφλησης ως
προς τις δαπάνες και σε επίπεδο εκτέλεσης, βεβαίωσης
και είσπραξης ως προς τα έσοδα.
Η ετήσια χρηματοοικονομική θέση της ενιαίας οντό−
τητας αποτυπώνεται σε ενιαίες οικονομικές καταστά−
σεις που εγκρίνονται, ελέγχονται και αναρτώνται στο
διαδίκτυο.
ΕΣΟΔΑ
Όλα τα έσοδα του ενιαίου και αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ.
(επιχορηγήσεις, ίδια έσοδα, τόκοι, επενδυτικά προ−
γράμματα, κ.λπ.) βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμ−
φανίζονται στους οικείους κωδικούς αριθμούς εσόδων
του προϋπολογισμού τόσο σε ενιαία μορφή, όσο και σε
διακριτή, ανά φορέα.
Έσοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2013 είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια
αυτού του έτους, ανεξάρτητα από την χρονική περίο−
δο από την οποία προέρχονται. Τα έσοδα, που είχαν
βεβαιωθεί και δεν εισπράχθηκαν, τελικά, μέχρι τη λήξη
του οικονομικού έτους 2012, διαγράφονται λογιστικά
από το έτος που βεβαιώθηκαν και επαναβεβαιώνονται
ως έσοδα του επόμενου οικονομικού έτους.
Οι προβλέψεις που θα εγγραφούν στους κωδικούς
αριθμούς της υποκατηγορίας εσόδων 0100 «επιχορη−
γήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» δεν μπορούν
σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τις επιχορηγήσεις
του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Τα ίδια έσοδα θα πρέπει να προβλεφθούν με την μεγα−
λύτερη δυνατή ακρίβεια, βάσει ορθού προγραμματισμού.
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2013 είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε βά−
ρος των πιστώσεων αυτού, ανεξαρτήτως από τον χρόνο
δημιουργίας της υποχρέωσης για πληρωμή.
Δαπάνες που αξιολογούνται ως χαμηλής προτεραιό−
τητας περικόπτονται, με στόχο οι συγκεκριμένοι πόροι
να διατεθούν σε αποδοτικότερες δραστηριότητες.
Κάθε ενέργεια που δημιουργεί δαπάνη θα πρέπει να
είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Για την τήρηση του ενι−
αίου μητρώου δεσμεύσεων τα Ν.Π.Δ.Δ.:
• Δεσμεύουν τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό πριν από κάθε ενέργεια για την πραγματοποίη−
ση οποιασδήποτε δαπάνης και όχι σε μεταγενέστερο
χρόνο.
• Ελέγχουν τη διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώ−
σεων του προϋπολογισμού αλλά και την επάρκεια των
ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προ−
ϋπολογισμό δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ύπαρξη
δυνατότητας πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξα−
σφαλίζεται μόνο όταν και εφόσον οι προβλέψεις των
εσόδων του προϋπολογισμού υλοποιούνται. Για το λόγο
αυτό οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να
αναθεωρούνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνο−
νται τα προσήκοντα μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση
υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζε−
ται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών.
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• Παρακολουθούν, τέλος, την μηνιαία εξέλιξη των δε−
σμεύσεων και λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα, σε περίπτωση
συσσώρευσης ανεξόφλητων υποχρεώσεων.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συσ−
σώρευσης υποχρεώσεων από παρελθόντα έτη και της
μετακύλυσής τους στα επόμενα, καθιερώθηκε ο διαχω−
ρισμός των εγγραφών για προμήθειες καταναλωτικών
και διαρκούς χρήσης αγαθών, καθώς και για επενδύσεις
που εκτελούνται από τα νοσοκομεία σε πιστώσεις τρέ−
χοντος και παρελθόντων ετών.
Τα ποσά που αφορούν στο τρέχον έτος εγγράφονται
στον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) υπό το στοιχείο (α),
ενώ τα ποσά που αφορούν στα παρελθόντα έτη και
στον ίδιο ΚΑΕ θα εγγράφονται υπό το στοιχείο (β). Κρι−
τήριο του διαχωρισμού αποτελεί η χρονολογία έκδοσης
του σχετικού με τη δαπάνη δικαιολογητικού στοιχείου.
Εκτιμήσεις για αποθεματικά, τα οποία υπέχουν θέση
συμπλήρωσης ανεπαρκών πιστώσεων, επιτρέπεται να
καταγράφεται, το σύνολό τους όμως δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει το 3% του συνόλου των τακτικών ιδίων εσόδων
που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό τους. Ει−
δικό αποθεματικό για νέους διορισμούς θα σχηματίζεται
μόνο εφόσον υπάρχουν σχετικές εγκριτικές πράξεις ή
διαδικασίες έγκρισης εντός του οικονομικού έτους 2012.
Τα έσοδα και έξοδα του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων εμφανίζονται σε ξεχωριστό τμήμα του προ−
ϋπολογισμού και συγκεκριμένα στην κατηγορία 9000
του Κώδικα Κατάταξης Εσόδων − Εξόδων. Στην περίπτω−
ση προγραμματισμένων δαπανών από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν
εντός της προηγούμενης χρήσης και οι σχετικές εγ−
γραφές παρέμειναν ως αδιάθετα υπόλοιπα, τα ποσά
αυτά μπορούν να μεταφερθούν στην χρήση του οικονο−
μικού έτους 2013 για την κάλυψη συγκριμένων αναγκών
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξει, για τα αδιάθετα
υπόλοιπα των δημοσίων επενδύσεων.
Τα ταμειακά υπόλοιπα του οικονομικού έτους 2012 δεν
αποτελούν έσοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2013. Για τον λόγο αυτό εμφανίζονται σε ιδιαί−
τερο πίνακα, χωρίς κωδικό αριθμό και αναγράφονται
στην ανακεφαλαίωση εσόδων − εξόδων. Διαχωρίζονται
σε εκείνα που προέρχονται από τακτικά έσοδα και σε
εκείνα που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. Τα υπόλοιπα αυτά διατίθενται κατά προτε−
ραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων
ετών. Κατά δεύτερο λόγο μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
Με το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2012 θα συ−
νταχτεί κατάσταση, η οποία θα συνοδεύεται από αντί−
γραφα κίνησης του λογαριασμού του διασυνδεόμενου
νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. που τηρείται σε τράπεζα προ−
κειμένου να επαληθευτεί η συμφωνία των βιβλίων του
ενιαίου και αυτοτελούς νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου με τον λογαριασμό της τράπεζας. Η ίδια κατά−
σταση συνυποβάλλετε στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυν−
σης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας για έγκριση.
Στην περίπτωση που τα οριστικά ταμειακά υπόλοιπα
δεν καλύπτουν το έλλειμμα, γίνεται ανάλογη περικοπή
δαπανών προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογι−
σμός.
Η οικονομική πληροφόρηση του κάθε ενιαίου και αυ−
τοτελούς Ν.Π.Δ.Δ., τόσο εξωτερικά όσο και αναλυτικά
καταγράφεται σε ειδικούς λογαριασμούς του διπλο−
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γραφικού συστήματος, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή
σύνδεση και επικοινωνία με τους αντίστοιχους λογα−
ριασμούς εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Ο προϋπολογισμός κάθε ενιαίου και αυτοτελούς
Ν.Π.Δ.Δ. συνοδεύεται από:
(1) Αντίγραφο της εγκριτικής πράξης της Διοίκησης
του Ν.Π.Δ.Δ.
(2) Απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού από της
οικεία Υ.ΠΕ.
(3) Εισηγητική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται
οι στόχοι και το έργο που επιτελείται από τον φορέα,
η αιτιολόγηση των εκτιμήσεων για τα έσοδα και τις
δαπάνες, ο σχολιασμός των κυριοτέρων μεταβολών,
και τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν η πρόκειται να
εφαρμοστούν στην κατεύθυνση της βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του φορέα.
(4) Πίνακα προσωπικού στον οποίο θα εμφανίζονται
οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, οι υπηρετούντες
σε αυτές, οι κενές θέσεις, εκτιμήσεις για τον αριθμό
θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν μέσα στο οικο−
νομικό έτος 2013 και η δαπάνη που προκαλείται σε
ετήσια βάση.
(5) Αναλυτικούς πίνακες δαπανών από εφημεριακή
εργασία, πρόσθετες αμοιβές, μετακινήσεις, συμβούλια
και επιτροπές, τηλεφωνικά έξοδα και μισθώματα.
Τα ενιαία και αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται να
υποβάλλουν τον προϋπολογισμό τους της οικονομικής

χρήσης 2013 εντός των ισχυουσών προθεσμιών. Η μη
υποβολή προϋπολογισμού επισύρει την αναστολή κα−
ταβολής της κρατικής επιχορήγησης.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
Το πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών καταρτί−
ζεται κεντρικά και υποβάλλεται από το ενιαίο και αυ−
τοτελές Ν.Π.Δ.Δ., στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/
Α΄/12.6.2007), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
Για τη σύνταξη του προγράμματος λαμβάνονται υπ'
όψιν τόσο οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του ενι−
αίου και αυτοτελούς φορέα, όσο και οι πραγματικές
ανάγκες, εφόσον αυτές είναι εμπεριστατωμένες και
δικαιολογούνται,
Αναθέτουσα αρχή ορίζεται το ενιαίο και αυτοτελές
Ν.Π.Δ.Δ. Σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού περί
κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων δικαίου, οι διαγωνι−
στικές διαδικασίες θα διενεργούνται κεντρικά.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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