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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

(1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τo Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και Π.Δ.
90/2012 (ΦΕΚ 144/Α) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−12 (ΦΕΚ 2105/Β) απόφαση
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
4. Την υπ’ αριθμ. 2/22717/0094/9−3−2011 (Β.474) από−
φαση Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου
Πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012) «Έγκριση

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013−2016 − επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016» (A΄ 222).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141
Α΄), τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/21967/0094/13−3−2012 εγκύκλιο του
Υπουργού Οικονομικών «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υπο−
χρεώσεων».
8. Την ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υπο−
χρεώσεων.
9. Την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα συσσωρεύονται
νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο μέλλον.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη ύψους 8,5 δισ. ευρώ περίπου σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού των ετών 2012 και 2013, ΚΑΕ
23/200/6921, αποφασίζουμε:
Α. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
1. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται οι απλή−
ρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους φορείς εκτός Γενικής
Κυβέρνησης, για τις οποίες έχουν παρέλθει 90 ημέρες από
την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου ή άλλου
ισοδύναμου παραστατικού και οι οποίες έχουν αποσταλεί
στο ΓΛΚ στο πλαίσιο της υποβολής των μηνιαίων οικονο−
μικών στοιχείων που προβλέπεται από την απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών 2/22717/0094/9−3−2011.
2. Μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώ−
σεων ορίζεται ως η μη αύξηση του συνόλου των ληξι−
πρόθεσμων υποχρεώσεων που υφίστανται στο τέλος
κάθε μήνα. Το συνολικό υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων πρέπει να απομειώνεται σε ύψος ίσο
τουλάχιστον με το ποσό των πληρωμών που πραγμα−
τοποιούνται από την ειδική χρηματοδότηση.
Β. Προϋποθέσεις χρηματοδότησης
Για τη χρηματοδότηση των φορέων της Γενικής Κυ−
βέρνησης (Υπουργεία και Νομικά πρόσωπα) από την
ειδική πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Κρατικό
Προϋπολογισμό προς εξόφληση των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών τους πρέπει να πληρούνται οι εξής προ−
ϋποθέσεις:
i. Να έχουν ορίσει Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρε−
σιών, όπως προβλέπεται στο ν. 3871/2010.
ii. Να τηρούν πλήρως λειτουργικό μητρώο και να γνω−
στοποιούν στο ΓΛΚ τα στοιχεία του μητρώου μέσω της
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ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e−portal) για τρεις
τουλάχιστον μήνες, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7
του ΠΔ 113/2010. Πλήρως λειτουργικό μητρώο σημαίνει
ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα
μπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται αξιόπιστες
πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί
και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια
ωρίμανσής τους.
iii. Να παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να προσαρμόζουν
τις πιστώσεις των εξόδων κάθε φορά σε συνάρτηση με
την πορεία υλοποίησης των εσόδων. Υστερήσεις στο
σκέλος των εσόδων θα πρέπει να μετατρέπονται σε
αντίστοιχες μειώσεις στο σκέλος των εξόδων.
iv. Να δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθε−
σμων υποχρεώσεων με την υπογραφή των μνημονίων
κατανόησης που προβλέπονται στις διατάξεις της υπο−
παραγράφου Γ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
(ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012).
Για την εγγραφή και μεταφορά των αναγκαίων πι−
στώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων,
προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, απαι−
τείται η υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ του
Υπουργείου Οικονομικών/ΓΛΚ και του οικείου Υπουρ−
γείου, με το οποίο αναλαμβάνεται ρητά η υποχρέωση
από τον αρμόδιο οικονομικά υπεύθυνο για την εφεξής
πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περί αναλήψεως
υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή της δημιουρ−
γίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αντίστοιχα
μνημόνια υπογράφονται μεταξύ των υπουργείων και
των εποπτευόμενων από αυτά φορέων.
Γ. Διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώ−
σεων
Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα
γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Όλοι οι φορείς, υπουργεία και νομικά πρόσωπα,
θα οριστικοποιήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 και θα κα−
ταρτίσουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών
Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις
αυτές. Στην κατάσταση αυτή θα αποτυπώνονται οι υπο−
χρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρό−
νο στον οποίο δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά
παραστατικά.
Στις ως άνω υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται
και υποχρεώσεις από δάνεια που συνάφθηκαν στο 2012
για να εξοφλήσουν υφιστάμενες κατά την 31 Δεκεμβρίου
του 2011 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, με την προϋπό−
θεση ότι πόροι των δανείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν
αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. Εφόσον λη−
φθεί έκτακτη χρηματοδότηση, θα κατευθυνθεί απο−
κλειστικά για την εξόφληση του μέρους του δανείου
που χρησιμοποιήθηκε για εξόφληση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων.
Η κατάσταση των υποχρεώσεων καταρτίζεται σύμφω−
να με το υπόδειγμα Ε1, φυλάσσεται από το φορέα με
ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και
τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου
και του ΓΛΚ.
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε
Υπουργείου θα αξιολογήσει τα αιτήματα χρηματοδό−
τησης των φορέων του και των εποπτευόμενων νομικών
τους προσώπων ως προς την τήρηση των προϋποθέσε−

ων χρηματοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα
και ως προς την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που
αποστέλλουν οι φορείς και θα διαμορφώσει αναλυτική
πρόταση χρηματοδότησής τους, ανά φορέα, την οποία
και θα αποστείλει στο ΓΛΚ. Η πρόταση θα συνοδεύε−
ται από μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης
έκτακτης χρηματοδότησης κάθε φορέα. Ειδικότερα
στην αξιολόγηση των αιτημάτων θα ληφθούν υπόψη
τα παρακάτω:
• Η ανταπόκριση των φορέων στις υποχρεώσεις απο−
στολής στοιχείων.
• Η πληρότητα, ακρίβεια και εν γένει η εγκυρότητα
των αποστελλόμενων στοιχείων.
• Η τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων.
• Τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από
τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ.
• Η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υπο−
χρεώσεων.
β) Με τη λήψη της ανωτέρω πρότασης χρηματοδό−
τησης, το ΓΛΚ:
i. Θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις προτάσεις χρη−
ματοδότησης.
ii. Θα γνωστοποιήσει στα Υπουργεία το ποσό της
έκτακτης χρηματοδότησης και θα εγγράψει/μεταφέρει
πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων.
Η αποδέσμευση των πιστώσεων θα γίνεται σταδιακά,
ανάλογα με το βαθμό που οι φορείς πληρούν τις προ−
ϋποθέσεις και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις ότι δεν
θα δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Σε δόσεις, επίσης, μπορεί να καταβάλλεται η χρημα−
τοδότηση ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης
που έχει ο φορέας.
γ) Με τη λήψη της χρηματοδότησης τα Νομικά Πρόσω−
πα Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα τροποποιήσουν
εάν απαιτείται τους προϋπολογισμούς τους και στη
συνέχεια θα εκδώσουν και θα προωθήσουν κατά προτε−
ραιότητα για εξόφληση τις σχετικές εντολές πληρωμής.
Η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή θα
προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις. Η σειρά αυτή
μπορεί να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. Όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περί−
πτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ. ή
η παροχή εκπτώσεων.
ii. Όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και
επειγουσών αναγκών.
iii. Όταν υφίστανται προσφυγές εναντίον των υπηρε−
σιών που αυξάνουν το κόστος.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα εξοφληθούν ληξιπρόθε−
σμες υποχρεώσεις του 2012 πριν την εξόφληση των
υφιστάμενων κατά την 31/12/2011, εκτός εάν υφίστανται
κωλύματα νομιμότητας για την εξόφληση κάποιων υπο−
χρεώσεων.
δ) Τα Υπουργεία θα αποστέλλουν εντός του πρώτου
εικοσαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία για το Υπουργείο
και τους εποπτευόμενους φορείς τους σχετικά με τις
μηνιαίες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την
έκτακτη επιχορήγηση. Τα παραπάνω στοιχεία (υπό−
δειγμα Ε2) θα περιλαμβάνονται σε ειδικό τμήμα των
μηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στην εγκύκλιο
2/98253/0094/30.12.2011 σχετικά με την εξέλιξη των λη−
ξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτού, καθώς και των επο−
πτευόμενων φορέων του.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ε) Ειδικότερα για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων ορίζονται τα παρακάτω:
• Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα χρηματοδο−
τηθούν για τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους καθώς
και για τις υποχρεώσεις τους προς τα νοσηλευτικά
ιδρύματα και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων υπο−
χρεώσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προς τρίτους
κατά την 31/12/2011.
• Τα Νοσηλευτικά ιδρύματα θα συντάξουν και θα απο−
στείλουν στο ΓΛΚ, μέσω του εποπτεύοντος υπουργεί−
ου, κατάσταση των απαιτήσεών τους ανά ασφαλιστικό
φορέα κατά την 30/9/2012 (Υπόδειγμα Ε3).
• Ο ΕΟΠΥΥ−Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα συντάξουν
και θα αποστείλουν στο ΓΛΚ μέσω των εποπτευόντων
υπουργείων, κατάσταση με τις υποχρεώσεις τους ανά νο−
σηλευτικό ίδρυμα κατά την 30/9/2012 (Υπόδειγμα Ε4).
Η αποστολή των εν λόγω καταστάσεων θα συνοδεύ−
εται από μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης
έκτακτης χρηματοδότησης κάθε φορέα.
• Ο ΕΟΠΥΥ−Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης θα
γνωστοποιούν στο ΓΛΚ, εντός του πρώτου 20ημέρου
κάθε μήνα, μέσω του εποπτεύοντος υπουργείου, τις
πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγού−
μενο μήνα από την έκτακτη χρηματοδότηση. Τα παρα−
πάνω στοιχεία (Υπόδειγμα Ε5) θα περιλαμβάνονται σε
ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων, που προβλέπονται
στην εγκύκλιο 2/98253/0094/30.12.2011 σχετικά με την
ε−ξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
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• Τα νοσοκομεία θα γνωστοποιούν στο ΓΛΚ, εντός του
πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα, μέσω του εποπτεύοντος
υπουργείου τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν, τις
πληρωμές και το ύψος των ληξιπροθέσμων υποχρεώ−
σεών τους κατά τον προηγούμενο μήνα. Τα παραπάνω
στοιχεία (Υπόδειγμα Ε6) θα περιλαμβάνονται σε ειδικό
τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων, που προβλέπονται στην
εγκύκλιο 2/98253/0094/30.12.2011 σχετικά με την εξέλιξη
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
στ) Τυχόν υπόλοιπα της χρηματοδότησης των νο−
μικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που
δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υπο−
χρεώσεων αυτών, θα επιστρέφονται στον Κρατικό
Προϋπολογισμό, με την κατάθεση του σχετικού πο−
σού στη ΔΟΥ ή στην ΤτΕ αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ
GR9001000230000000000200548 και θα ενημερώ−νουν
αυθημερόν την 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δη−
μοσίου και τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης του ΓΛΚ. Τα ποσά αυτά θα εμφανισθούν
στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3245
«Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξι−
πρόθεσμων οφειλών»).
ζ) Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών θα φέρουν
προσωπική ευθύνη για την τήρηση της παραπάνω δια−
δικασίας και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα να
διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα χρησιμοποιη−
θούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό και δεν
θα διοχετευτούν για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών.

Ε1. Κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (κατά την 30/9/2012)
α/α

Ημερομηνία τιμολογίου
ή άλλου παραστατικού

Αριθμός τιμολογίου ή
άλλου παραστατικού

Δικαιούχος

Ποσό οφειλής ΚΑΕ Προϋπ/σμού

1
2
3

Ε2. Χρηματοδοτήσεις − Πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους
Μήνας

Ληφθείσες χρηματοδοτήσεις

Πραγματοποιηθείσες πληρωμές
από την Ε1 κατάσταση

Ύψος ληξιπρόθεσμων υπο−
χρεώσεων στο τέλος του
μήνα

Σεπ. 12
Οκτ. 12
Νοε. 12
Δεκ. 12
Ιαν. 13
Φεβ. 13
…………
Σύνολο
Ε3. Απαιτήσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων από ΕΟΠΥΥ−ΟΚΑ κατά την 30/9/2012
Νοσοκομεία
1. Νοσ…….
2. Νοσ…….
3. Νοσ…….
Σύνολο

ΙΚΑ

ΟΓΑ

ΟΠΑΔ

……..

Σύνολο

50284

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ε4. Κατάσταση υποχρεώσεων ΕΟΠΥΥ−ΟΚΑ προς τα νοσοκομεία κατά την 30/9/2012
Νοσοκομεία

ΙΚΑ

ΟΓΑ

ΟΠΑΔ

……..

Σύνολο

1. Νοσ…….
2. Νοσ…….
3. Νοσ…….
Σύνολο

Ε5. Πληρωμές υποχρεώσεων ΕΟΠΥΥ−ΟΚΑ προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα μηνός …………..
ΙΚΑ

ΟΓΑ

ΟΠΑΔ

…..

Σύνολο

Ληφθείσες χρηματοδοτήσεις
Σύνολο πληρωμών
Εκ των οποίων
1. Νοσ…….
2. Νοσ…….
3. Νοσ…….
Σύνολο
Ε6. Εισπράξεις – πληρωμές Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Δημόσια και Στρατιωτικά Νοσοκομεία) από ΕΟΠΥΥ−ΟΚΑ
– Διαμόρφωση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους
Εισπράξεις από ΕΟΠΥΥ−ΟΚΑ

Πραγματοποιηθείσες πληρω− Ύψος ληξιπρόθεσμων υποχρε−
μές από την Ε1 Κατάσταση
ώσεων στο τέλος του μήνα

Σεπ.12
Οκτ.12
Νοε.12
Δεκ.12
Ιαν.13
Φεβ.13
……..
Σύνολο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/88304/0025
(2)
Τροποποίηση αποφάσεων παροχής εγγύησης του Ελ−
ληνικού Δημοσίου προς την ΕΤΕπ για δανεισμό της
ΔΕΣΦΑ και Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου στην ΕΤΕπ για δανεισμό της ΔΕΣΦΑ πο−
σού 30 εκατ €.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143/Α/12−7−1995)
και ιδίως τα άρθρα 1, 5, 6.
2. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά−
πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής

Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β/9−7−2012)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα».
4. Την υπ’ αριθμ. 28/11−12−2012 απόφαση της Διυπουρ−
γικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/95.
5. Τις υπ’ αριθμ. 9045 της 29/10/1996, 23399 της
3/2/2006, 23400 της 3/2/2006 και 24292 της 20/12/2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Δανειακές Συμβάσεις (Finance Contracts) μεταξύ της
εταιρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
6. Την από 5/12/2012 Συμφωνία Τροποποίησης (Amendment
Agreement) των υπ’ αριθμ. 9045 της 29/10/1996, 23399 της
3/2/2006, 23400 της 3/2/2006 και 24292 της 20/12/2007
Δανειακών Συμβάσεων (Finance Contracts) μεταξύ της
ΔΕΣΦΑ και της ΕΤΕπ.
7. Την υπ’ αριθμ. 31570/30−3−12 Δανειακή Σύμβαση (Finance
Contract) μεταξύ της ΔΕΣΦΑ και της ΕΤΕπ όπως ισχύει
ύστερα από τη Συμφωνία Τροποποίησης (Amendment
Agreement in relation to the Finance Contract signed on
30/3/12) μεταξύ της ΔΕΣΦΑ και της ΕΤΕπ της 5/12/12.
8. Τις υπ’ αριθμ. 2053296/7340/0025/30−10−1996,
2080094/11172/0025/12−12−1996, 2064766/8083/0025/16−
9−1997, 2034198/4701/0025/5−6−1998, 2/35589/0025/12−7−
2006, 2/41979/0025/4−7−2007, 2/34494/0025/12−7−2006,
2/38226/0025/04−7−2007, 2/85012/0025/22−1−2008, 2/20224/
0025/19−5−2010 αποφάσεις παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου.
9. Το υπ’ αριθμ. 2370/11−5−12 έγγραφο του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
10. Τις αποφάσεις των υπ’ αριθμ. 171/08/15−3−12, 173/6/
29−3−12 και 189/5−12−12 συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΔΕΣΦΑ.
11. Τα υπ’ αριθμ. 51400/5−4−12, 52808/28−5−12 και 53974/
11−6−12, 57215/5−12−12 και 57236/6−12−12 έγγραφα της ΔΕΣΦΑ.
12. Το από 6/12/12 έγγραφο της ΕΤΕπ., αποφασίζουμε:
Α) Την τροποποίηση των αποφάσεων παροχής της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου με αριθμ.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1

2053296/7340/0025/30−10−1996 (ΦΕΚ 1024/Β/11−11−96)

2

2080094/11172/0025/12−12−1996 (ΦΕΚ 1131/Β/18−12−96)

3

2064766/8083/0025/16−9−1997 (ΦΕΚ 858/Β/25−9−97)

4

2034198/4701/0025/5−6−1998 (ΦΕΚ 582/Β/11−6−98)

5

2/35589/0025/12−7−2006 (ΦΕΚ 1027/Β/31−7−06)

6

2/41979/0025/4−7−2007 (ΦΕΚ 1264/Β/24−7−07)

7

2/34494/0025/12−7−2006 (ΦΕΚ 1027/Β/31−7−06)

8

2/38226/0025/4−7−2007 (ΦΕΚ 1239/Β/19−7−07)

9

2/85012/0025/22−1−2008 (ΦΕΚ 151/Β/1−2−08)

10

2/20224/0025/19−5−2010 (ΦΕΚ 723/Β/26−5−10)

ως εξής:
Μετά την τελευταία παράγραφο των ανωτέρω απο−
φάσεων προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Ο Εγγυητής αναγνωρίζει την από 5/12/2012 Συμφωνία
Τροποποίησης (Amendment Agreement) της σχετικής
δανειακής σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «Διαχειρι−
στής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ)
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Β) Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημο−
σίου προς την ΕΤΕπ για την μεταξύ αυτής και της
ΔΕΣΦΑ σύναψη δανείου ποσού τριάντα εκατομμυρίων
(30.000.000,00) ευρώ (€) με σκοπό τη χρηματοδότηση
του έργου του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υ/Π Διασύν−
δεσης Αγ. Θεοδώρων−Μεγαλόπολης σύμφωνα με την
αριθμ. 31570/30−3−2012 Δανειακή Σύμβαση όπως ισχύει
ύστερα από τη Συμφωνία Τροποποίησης «Amendment
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Agreement in relation to the Finance Contract signed on
30/12/12» της 5/12/12.
Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμ−
βάνει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της ΔΕΣΦΑ κατά
κεφάλαιο και τόκους, σε περίπτωση καθυστέρησης εξό−
φλησης ληξιπρόθεσμης δόσης ή τόκων, που αντιστοι−
χούν στο ποσό των 30.000.000 € σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 31570/30−3−2012 Δανειακή Σύμβαση όπως ισχύει
ύστερα από τη Συμφωνία Τροποποίησης «Amendment
Agreement in relation to the Finance Contract signed on
30/12/12» της 5/12/12.
Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1,5% για
την παρεχόμενη εγγύηση του, η οποία θα υπολογίζεται
και θα αποδίδεται σε αυτό από τη ΔΕΣΦΑ.
Η ΕΤΕπ παρακαλείται να μας αποστείλει θεωρημένο
αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δη−
μοσίου για το δάνειο της ΔΕΣΦΑ ποσού 30.000.000,00 €.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ενδέχε−
ται να προκληθεί δαπάνη, σε περίπτωση κατάπτωσης
της εγγύησης, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί
να προσδιοριστεί. Ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των
30.000.000,00 €, πλέον των προβλεπόμενων από τους
όρους του οικείου δανείου τόκων και πάσης φύσεως
επιβαρύνσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 2/85687/0022
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για
ντε (5) υπαλλήλους των Δ/νσεων Στατιστικών
μέα Εμπορίου και Υπηρεσιών και Πληροφορικής
ΕΛ.ΣΤΑΤ κατά τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2012.

(3)
πέ−
Το−
της

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστι−
κό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστι−
κής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητη Αρχή» (ΦΕΚ 38/τ.
Α΄/9−3−2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 3899/2010 με θέματα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»
(ΦΕΚ 212/τ.Α΄/17−12−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α'/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του
ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α), με τις οποίες αντικαθίσταται η
παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011.
5. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ 2183/
Β/24−4−2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
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Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Το υπ’ αριθμ. Γ4−1074/19−11−2012, έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Στατικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., η οποία υποχρεούται βάσει του Κοινοτικού
Κανονισμού 295/2008 να καταρτίζει και να αποστέλ−
λει στη Eurostat οικονομικά στοιχεία αναφορικά με
τη διάρθρωση και την οικονομική δραστηριότητα των
επιχειρήσεων όλων των κλάδων σε ετήσια βάση, περί
ανάγκης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
πέντε (5) υπαλλήλων.
7. Την υπ’ αριθμ. 10600/Α2−3796/03−12−2012 απόφαση
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Δι−
οίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους 630,00€ περίπου
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στον Ειδ. Φορέα 23−750 και ΚΑΕ
0511 οικ. έτους 2012, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματι−
νής εργασίας σε πέντε (5) υπαλλήλους των Διευθύνσεων
Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και υπηρεσιών και Πληρο−
φορικής της ΕΛ.ΣΤΑΤ., και για μέχρι είκοσι (20) απογευ−
ματινές ώρες ανά υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα
από τη δημοσίευση αυτής σε ΦΕΚ και έως 31−12−2012.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας και
ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνεται με απόφαση του
οικείου Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης, με την
οποία θα κατανέμονται οι ώρες κατά μήνα και κατά
υπάλληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα
βεβαιώνεται και η πραγματοποίηση αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F
Αριθμ. 2/81624/0023Α
(4)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−
νων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 30/11/2012.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ
128 Α/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.
2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν
Ονομαστική
Αξία

γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του ν. 2579/98).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99
(ΦΕΚ 16 Α/99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995) και
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17−8−2010).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/22 899/0023 Α/16−3−2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγωγών κ.λπ.» (ΦΕΚ 785Β/16−3−2012).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).
12. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−07−2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστάμενους Γενι−
κών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γε−
νικής Γραμματείας» Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ 2183 B/2012).
13. Την υπ’ αριθμ. 2/22468/0023Α/12−04−2007 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιη−
μένου Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης
16/4/2007.
14. Τις υπ’ αριθμ. 2/14328/0023Α/20−2−2012 και 2/14949/
0023Α/21−2−2012 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
για την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου,
αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0338003552 και
ISIN GR0133005182, λήξης 25.07.2030, σταθερού επιτοκί−
ου 2,30%, λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δεί−
κτη Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου
του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδο−
σης τους, για το μήνα Νοέμβριο 2012 όπως παρακάτω:

Ημ/νία Ανα−
προσαρμογής

ISΙN

30/11/12

GR0338003552

10.000.000,00

115,94100

1,13249

11.324.900,00

30/11/12

GR0133005182

75.000.000,00

115,94100

1,13249

84.936.750,00

85.000.000,00

Δείκτης
Αναφοράς

Λόγος Δεικτών
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο
Κεφάλαιο

96.261.650,00

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−
ράς της 30/11/2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την
ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,37677, για
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
κατ' έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγ−
γράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2012
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.116942
(5)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.106888/2.11.2012
(ΦΕΚ 3016/Β'/14.11.12) απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/27.10.2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν 3204/2003 (ΦΕΚ
296/23.12.2003/Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.106888/2.11.2012 (ΦΕΚ
3016/Β΄/14.11.2012) απόφαση: Τροποποίηση της υπ’ αρ.
Υ10β/Γ.Π.3317/18.01.12 (ΦΕΚ 172/Β΄/06.02.12) απόφασης
«Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρ−
μακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων −Ακτινο−
φυσικών και Κτηνιάτρων», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.16879/15.02.2012 απόφαση (ΦΕΚ
340/Β΄/15.02.2012),.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.106888/2.11.12
(ΦΕΚ 3016/Β΄/14.11.12) απόφαση: Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. Υ10β/Γ.Π.3317/18.01.12 (ΦΕΚ 172/Β706.02.12) απόφα−
σης «Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμα−
κοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων−Ακτινοφυ−
σικών και Κτηνιάτρων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.16879/15.02.2012 απόφαση (ΦΕΚ 340/
Β΄/15.02.2012).
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2. Η εν λόγω απόφαση ανακαλείται από της δημοσι−
εύσεώς της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 116948
(6)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.106860/2.11.2012
(ΦΕΚ 3016/Β'/14.11.12) απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/27.10.2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατιγικής 2012 − 2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
2. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουρ−
γούν επί 24ώρου βάσεως.
3. Την π’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.106860/2.11.2012 (ΦΕΚ
3016/Β'/14.11.12) απόφαση: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
Υ10β/Γ.Π. 1742/18.01.12 (ΦΕΚ 172/Β'/06.02.12) απόφασης
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπι−
κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Yγείας
και Κέντρων Ψυχ. Υγείας» πως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.16884/15.02.2012 απόφαση (ΦΕΚ
340/Β΄/15.02.2012),
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.106860/2.11.2012
(ΦΕΚ 3016/Β΄/14.11.12) απόφαση: Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. Υ10β/Γ.Π.1742/18.01.2012 (ΦΕΚ 172/Β΄/06.02.2012)
απόφασης «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτε−
ρινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων
Υγείας, και Κέντρων Ψυχ. Υγείας» όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 16884/15.02.2012 απόφαση
(ΦΕΚ 340/Β΄/15.02.2012).
2. Η εν λόγω απόφαση ανακαλείται από της δημοσι−
εύσεώς της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02033962012120008*
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