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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012
(ΦΕΚ 414/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση για τον
καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό−
νου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. ........
Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και κα−
ταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6
του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥ−
ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», των δικαιωμάτων επί
ακινήτων που περιήλθαν σε αυτή με την υπ’ αριθμ.
225/2013 (ΦΕΚ 15/Β΄) απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποι−
ήσεων. ......................................................................................................
Επιβολή Πολλαπλών τέλων στον ALI AMJAD του
MUHAMMAD. .......................................................................................
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με
αριθμ. πρωτ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ: 1750/
Β΄/24.08.2009), «Προκήρυξη για την ενίσχυση μι−
κρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστη−
ριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Του−
ρισμού − Εμπορίου− Υπηρεσιών στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ 2007−2013 όπως ισχύει». .................................
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.E.Κ.) στο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙ−
ΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑ−
ΛΙΚΟ ΙΕΚ». .............................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Υ4α/147881 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1851/Β΄/25/11/2010), περί
της Ολοήμερης λειτουργίας Νοσοκομείων. ..............
Άρση της υπ’ αριθ. 1582/27−07−2011 (ΦΕΚ Β΄/1826/16−
08−2011) απόφασης «Περί τροποποίησης της υπ’
αριθ. 2109/07−07−2008 απόφασης της Δ/νσης Δα−
σών Ιωαννίνων και ανανέωσης απαγόρευσης κυ−
νηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία ακόμη
χρόνια, σε έκταση (14.460) δεκατεσσάρων χιλιά−

1

δων τετρακοσίων εξήντα στρεμμάτων, περιφέ−
ρειας Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγγέλων, Βίτσας και
Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερεια−
κής Ενότητας Ιωαννίνων»........................................................ 7
Άρση της υπ’ αριθ. 918/27−05−2010 (ΦΕΚ 808/Β΄/
09−06−2010) απόφασης «Περί απαγόρευσης κυνηγί−
ου όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, σε
έκταση (21.725) εικοσιένα χιλιάδων επτακοσίων εί−
κοσι πέντε στρεμμάτων, στην περιοχή «Μαυροβού−
νι» περιφέρειας Δημοτικής Κοινότητας Μετσόβου
και Τοπικής Κοινότητας Μηλέας του Δήμου Με−
τσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων»......... 8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2
3

Αριθμ. 2/73377/0022
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ
414/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό
αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρω−
τών εκπαιδευτικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

4

5

6

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄/226).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄/98).
3. Την υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414/Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση «για τον καθορισμό απο−
δοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαι−
δευτικών».
4. Την με αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ
Β΄/2105).

27408

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη ύψους 272.000 € περίπου για
το έτος 2013 και 679.000 € περίπου για κάθε ένα από
τα επόμενα έτη, σε βάρος του Ε.Φ. 210 − Κ.Α.Ε.0344 του
Προϋπολογισμού του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπα−
ση του Υπ. Εσωτερικών.... Ν. Γενιάς».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών... και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 153/Α΄) και του Π.Δ. 116/2013 «Αποδοχή παραί−
τησης Υπουργών» (ΦΕΚ 151 Α΄), αποφασίζουμε:
Στο τέλος της παρ. 3 του διατακτικού της αριθμ.
2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414/Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 18 του
Ν. 4024/2011».
Η παρούσα ισχύει από 1−9−2013 και εφεξής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/13917/0022/17−2−2012
(ΦΕΚ 414 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

πρακτικού της από 4.7.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. της
εταιρείας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και
καταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του
άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙ−
ΟΥ Α.Ε», αναφορικά με το δικαίωμα της επιφανείας
σε ποσοστό 100% και το δικαίωμα της κυριότητας σε
ποσοστό 30% εξ’ αδιαιρέτου επί των ακινήτων που πε−
ριγράφονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του
άρθρου 7 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α΄) όπως ισχύει
και τα οποία συγκροτούν από κοινού την έκταση του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού−Αγ. Κοσμά και που
περιήλθαν σε αυτή με την υπ’ αριθμ. 225/2013 (ΦΕΚ 15/
Β΄) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώ−
σεων και Αποκρατικοποιήσεων μέχρι τις 10−1−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
(3)

F
Αριθμ. 2/69482/0025
(2)
Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και κατα−
χώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του
άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙ−
ΟΥ Α.Ε.», των δικαιωμάτων επί ακινήτων που περι−
ήλθαν σε αυτή με την υπ’ αριθμ. 225/2013 (ΦΕΚ 15/
Β΄) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρ−
θρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3986/2011
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012− 2015» (ΦΕΚ Α΄/
152) και ειδικότερα τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 6 του άρθρου 2.
2. Την υπ’ αριθμ. 225/7.1.2013 (ΦΕΚ 15/Β΄) απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα−
τικοποιήσεων, που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011, με την
οποία μεταβιβάστηκαν και περιήλθαν χωρίς αντάλλαγμα
στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά
πλήρη κυριότητα και κατοχή τα αναφερόμενα σε αυτήν
δικαιώματα επί ακινήτων, κυριότητας του Δημοσίου.
3. Τη λήξη στις 10.7.2013 της προβλεπόμενης στην πα−
ράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 προθεσμίας
για την έκδοση και καταχώριση της απόφασης του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, αναφορικά με τα
δικαιώματα επί ακινήτων που περιήλθαν σε αυτή με την
υπ’ αριθμ. 225/2013 (ΦΕΚ 15/Β΄) απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
4. Την με αριθμ. 9079/16.7.2013 επιστολή του TAIΠΕΔ
Α.Ε., με την οποία μας διαβιβάστηκε το απόσπασμα

Επιβολή Πολλαπλών τέλων
στον ALI AMJAD του MUHAMMAD.
Με την αριθμ. 108/2012/2013 Καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλο−
γίζονται σε βάρος του: ALI AMJAD του MUHAMMAD
και της ISHAQ γεν. 01−03−1979 στο Πακιστάν, αγνώστου
διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ:
1.500.00 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%):
30,00 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
6,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο:
1.536.00 ΕΥΡΩ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξη ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας
καπνικών (20 πακέτα τσιγάρα διαφόρων σημάτων), σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 2ζ και
150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του παραπάνω νόμου.
Η Προϊσταμένη
ΕΙΡΗΝΗ − ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΑΟΥΛΗ
F
Αριθμ. 33971/ΕΥΣ4335
(4)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ.
πρωτ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ: 1750/Β΄/24.08.2009),
«Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
Μεταποίησης – Τουρισμού − Εμπορίου− Υπηρεσιών στο
πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013 όπως ισχύει».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3−12−2007) όπως ισχύει,
3. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/27−11−1995) και ειδικότερα τα άρθρα 102 και 104
αυτού, όπως ισχύει,
4. Τα Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών», και 189/2009 «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
221/Α΄/5.11.2009).
5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5−11−2009), περί «Κα−
θορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».
6. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
7. Το Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείων
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
8. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄/141) − Ίδρυση υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως.
10. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25.06.2013) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 3850/
ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 333/Β΄/29.02.08) για την τροπο−
ποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ισχύει.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της
11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
όπως ισχύει.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
14. Τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης για την
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί κρατικών
ενισχύσεων.
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της
7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και
93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών
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ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα
87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.
16. Την υπ’ αριθ. 2009/C83/01 Ανακοίνωση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προσωρινό κοινοτικό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης» (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C83
της 7.4.2009).
17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. C(2009) 5729/15.07.09 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το
καθεστώς ενίσχυσης Ν304/2009.
18. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003,
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L
124 της 20/05/2003).
19. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.), όπως
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/ 22−12−08 πράξη απο−
δοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
20. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/
Β΄/27.03.2008) υπουργική απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός
CCI2007GR6UN5001).
22. Την με αριθμό Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
23. Την με αριθμό Ε(2007) 5441/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτι−
κή Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI
2007GR161PO007).
24. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακε−
δονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
25. Την με αριθμό Ε(2007) 5332/26.10.2007 απόφα−
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του
ΠΕΠ Θεσσαλία−Στερεά Ελλάδα−Ήπειρος (Κωδικός CCI
2007GR16UPO001).
26. Την με αριθμό Ε(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη &
Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239/30.06.2009
(ΦΕΚ 1299/Β΄/01.07.2009) υπουργική απόφαση, «Ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυ−
σης επιχειρήσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ
267/Α΄)».
28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34704/ΕΥΣ 5269/09.07.2009
(ΦΕΚ 1418/Β΄/15.07.2009) υπουργική απόφαση, «Ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με
τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρη−
ματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του Προσωρινού
Πλαισίου».
29. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36318/ΕΥΣ 5868/17.07.2009
(ΦΕΚ 1525/Β΄/27.07.2009) υπουργική απόφαση, «Διάθεση
πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων
στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ράς 2007−2013, και ορισμός των ποσών, ποσοστών και
ενισχύσεων».
30. Την 48908/ΕΥΣ8007/30.09.2009 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ: 2116/Β/30.09.2009), την 58606/
ΕΥΣ9403/17.12.2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ:
2447/Β/17.12.2009), την 51862/ΕΥΣ 6887/16.11.2010 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1813/Β/18.11.2010), την 9188/
ΕΥΣ 1886/1.03.2011 (ΦΕΚ 324/Β/01.03.2011) και την 54321/
ΕΥΣ 5835/13.12.2011 (ΦΕΚ 2818/Β/13.12.2011) με τις οποί−
ες τροποποιήθηκε η 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 κοινή
υπουργική απόφαση.
31. Την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 17 της
κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. 40844/
ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ: 1750/Β΄/24.08.2009).
32. Την απρόοπτη μεταβολή των οικονομικών συνθη−
κών λόγω της κρίσης που διέρχεται η Ελληνική Οικονο−
μία και τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί
στις επιχειρήσεις με σημαντική μείωση του κύκλου ερ−
γασιών σε αυτές.
33. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων, επιπλέον της δαπάνης που προκαλείται
με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 40844/
ΕΥΣ6681/21.08.2009, η οποία τροποποιείται με την πα−
ρούσα, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης
με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 «Προκήρυξη για την
ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Του−
ρισμού − Εμπορίου− Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περι−
φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
2007−2013 όπως ισχύει» όπως ακολουθεί:
Άρθρο 1
Η υποπερίπτωση α της παραγράφου 8 του άρθρου
17 και ειδικά η παράγραφος που αναφέρεται στον αλ−
γόριθμο απομείωσης της επιχορήγησης αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Ποινή/Μείωση Απασχόλησης = (Επιχορήγηση βάσει
ελέγχου) *(1− b) * 0,10.
To (b) θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω
τύπο:
Πραγματικά Δημιουργημένη/Πιστοποιημένη Νέα Απα−
σχόληση / Συμβατικά Δηλωμένη προς Δημιουργία Απα−
σχόληση.
Οπότε η επιχορήγηση προς καταβολή υπολογίζεται
ως εξής:
Επιχορήγηση προς καταβολή= Επιχορήγηση βάσει
ελέγχου – Ποινή»
Άρθρο 2
Η υποπερίπτωση γ της παραγράφου 8 του άρθρου 17
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) Από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολο−
κλήρωσης της επένδυσης και για χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών, ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει την υπο−
χρέωση να διατηρεί τον αριθμό των δημιουργημένων
νέων θέσεων απασχόλησης παράλληλα με τις υφιστά−
μενες θέσεις απασχόλησης που πιστοποιήθηκαν κατά
τον τελικό έλεγχο και καταγράφονται στην βεβαίωση
ολοκλήρωσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού
των συνολικών θέσεων απασχόλησης μεγαλύτερη του

0,2 ΕΜΕ εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από
την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης
της επένδυσης επιβάλλεται αναλογική μείωση ή επι−
στροφή της δημόσιας επιχορήγησης.
Η αναλογική μείωση της δημόσιας επιχορήγησης υπο−
λογίζεται με τον κάτωθι τύπο:
Μείωση Επιχορήγησης = (καταβληθείσα επιχορήγηση)
* 0,2 * λ
Όπου λ=(ΥΑΕ−ΔΑΕ)/ΥΔΑ
ΥΑΕ= Υποχρέωση Απασχόλησης με βάση την ημερο−
μηνία Ελέγχου,
ΔΑΕ= Διατήρηση Απασχόλησης συνολικών θέσεων
εργασίας με βάση την ημερομηνία ελέγχου,
ΥΔΑ= Υποχρέωση Διατήρησης Απασχόλησης
Η Υποχρέωση Απασχόλησης με βάση την ημερο−
μηνία Ελέγχου (ΥΑΕ) υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες
απασχόλησης σαν γινόμενο του αριθμού συνολικών
θέσεων απασχόλησης που πιστοποιήθηκαν κατά τον
τελικό έλεγχο και καταγράφονται στην βεβαίωση ολο−
κλήρωσης (ΕΜΕ) επί τον αριθμό των μηνών που έχουν
παρέλθει από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης
έως την ημερομηνία ελέγχου (μέγιστο 24 μήνες).
Η Διατήρηση Απασχόλησης των συνολικών θέσεων
εργασίας με βάση την ημερομηνία Ελέγχου (ΔΑΕ) υπο−
λογίζεται σε ανθρωπομήνες απασχόλησης. Προκειμένου
να υπολογιστούν οι ανθρωπομήνες αθροίζονται οι ημέ−
ρες εργασίας όλης της περιόδου μέχρι την ημερομηνία
του ελέγχου όλων των εργαζομένων και διαιρούνται με
το 25. Σε περίπτωση που υπάρχουν θέσεις μη πλήρους
απασχόλησης τότε γίνεται αναγωγή τους σε ημέρες
πλήρους απασχόλησης.
Η Υποχρέωση Διατήρησης Απασχόλησης (ΥΔΑ) υπο−
λογίζεται σε ανθρωπομήνες απασχόλησης σαν γινόμενο
του αριθμού των συνολικών θέσεων απασχόλησης που
πιστοποιήθηκαν κατά τον τελικό έλεγχο και καταγρά−
φονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης (ΕΜΕ) επί του
αριθμού των μηνών που υποχρεούται η επιχείρηση να
διατηρήσει τους εργαζόμενους (πάντα 24).
Σε περίπτωση που το λ>0,80 τότε ο δικαιούχος χάνει
εξ’ ολοκλήρου το δικαίωμα της ενίσχυσης, και οφείλει
να επιστρέψει την επιχορήγηση εκτός εάν προκύπτει
η διατήρηση της υφιστάμενης απασχόλησης με βάση
την έκθεση τελικού ελέγχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως..
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθμ. 106345/ΙΑ
(5)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης (Ι.Ι.E.Κ.) στο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016
−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α΄).
2. Το άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄).
3. Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4132/2013
(ΦΕΚ 59/Α΄) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις».
4. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄) απόφα−
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ−
ντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και ΝΠΔΔ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/18−11−2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄) απόφαση
«Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμ−
μάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ιν−
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο».
6. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 (ΦΕΚ 756/Β΄) απόφαση
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη−
ματικών ποσών νια παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ του Ν. 4093/2012».
7. Τη με αρ. 70407/ΙΑ/23−05−2013 αίτηση της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑΤΣΟΣ
Α.Ε.»και τη με αρ. 75343/ΙΑ/04−06−2013 συμπληρωματική
αίτηση με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά σχε−
τικά με χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).
8. Τη με αρ. Ζ/5099/16−6−1993 (ΦΕΚ 460/Β΄) ισχύουσα
άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).
9. Τις με αρ. Ζ/2136/9−2−1994, Ζ/2377/14−2−1994 και
ΓΠ/12669/14−6−2012 ισχύουσες άδειες λειτουργίας Ιδιω−
τικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)
και τις μεταγενέστερες αυτών νέες άδειες λειτουργίας.
10. Την ανάγκη χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτού−
του Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) με το διακριτικό τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑ−
ΛΙΚΟ ΙΕΚ» στην «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑΤΣΟΣ Α.Ε.» με έδρα το Βόλο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Θ3 της
παραγράφου Θ 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 Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α΄) και
στο άρθρο 30 του N. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄).
Τα προγράμματα σπουδών και η κτιριολογική υποδομή
του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
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(Ι.Ι.Ε.Κ) προσαρτώνται στην παρούσα άδεια με απόφαση
του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότησή
του υπηρεσίας.
Η παρούσα άδεια ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. OIK. 72944
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Υ4α/147881 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 1851/Β΄/25/11/2010), περί της
Ολοήμερης λειτουργίας Νοσοκομείων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνι−
κού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιό−
τητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης» (ΦΕΚ Α΄/129).
2. Του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή κατά−
σταση και αναμόρφωση μισθολογίου του Διδακτικού
και Ερευνητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ −ΤΕΙ) − Μισθολογικές ρυθμίσεις
ερευνητών των ερευνητικών Ιδρυμάτων και άλλων συ−
ναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/218),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του 4093/12
«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΄/
22−11−12)
3. Των Προεδρικών διαταγμάτων 157/1991, 427/91, 98/93,
65/96 και 114/2000 περί αμοιβής ιατρικών πράξεων, όπως
τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 85649 «Κλει−
στά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο
ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β΄/1−8−11).
4. Της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων» (ΦΕΚ
Β΄/99), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.
85649 (ΦΕΚ 1702/Β΄/1−8−11).
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιή−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
6. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αριθμ. Υ4α/
147881 απόφασης «Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων»
ως εξής:
Άρθρο 3: Αμοιβή ιατρικών επισκέψεων
Η αμοιβή για την επίσκεψη σε ιατρό που πραγματοποι−
είται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία
του νοσοκομείου καθορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για τους Πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν
σε κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. όλης της χώρας:
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Καθηγητές 72 ευρώ
Αναπληρωτές Καθηγητές 60 ευρώ
Επίκουροι Καθηγητές 48 ευρώ
Λέκτορες 36 ευρώ
Β. Για τους ειδικευμένους ιατρούς Ε.Σ.Υ των:
α) Νοσοκομείων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης
καθώς και πόλεων, όπου εδρεύουν Ιατρικές Σχολές:
Συντονιστές − Δ/ντές 64 ευρώ
Διευθυντές 60 ευρώ
Επιμελητές Α΄ 48 ευρώ
Επιμελητές Β΄ 36 ευρώ
Επιμελητές Γ' 24 ευρώ
β) Των υπόλοιπων νοσοκομείων, πλην αυτών που ανα−
φέρονται στο στοιχείο γ:
Συντονιστές − Δ/ντές 44 ευρώ
Διευθυντές 40 ευρώ
Επιμελητές Α΄ 32 ευρώ
Επιμελητές Β΄ 24 ευρώ
Επιμελητές 16 ευρώ
γ) Των νοσοκομείων που εδρεύουν σε περιοχές που
χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές Α΄ κατη−
γορίας σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1987 (ΦΕΚ Α΄/73), όπως
κάθε φορά ισχύει:
Όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί 24 ευρώ.
Άρθρο 4: Αμοιβές χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων
επεμβατικών πράξεων
Κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του
νοσοκομείου μπορούν να διενεργούνται σε εξωτερικούς
ασθενείς μικρές χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμ−
βατικές πράξεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέ−
ρας νοσηλεία. Η αμοιβή των χειρουργικών επεμβάσεων
ή άλλων επεμβατικών πράξεων, επιπλέον του νοσηλίου
και των υλικών, καθορίζεται για μικρή χειρουργική επέμ−
βαση ή άλλη επεμβατική πράξη που απαιτεί βραχεία
εντός της ημέρας νοσηλεία: 120 ευρώ. Για επεμβάσεις
που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία και
περιλαμβάνονται στο κατά τη κοινή υπουργική απόφα−
ση Υ4α/οικ. 1320/1998, όπως κάθε φορά ισχύει, κλειστό
ενοποιημένο νοσήλιο, παρακρατείται από το νοσοκο−
μείο το σύνολο του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου,
και αποδίδεται στους γιατρούς η ως άνω αμοιβή. Για
τις υπόλοιπες επεμβάσεις που απαιτούν βραχεία εντός
της ημέρας νοσηλεία και δεν περιλαμβάνονται στην ως
άνω κοινή υπουργική απόφαση παρακρατείται από το
νοσοκομείο το ημερήσιο νοσήλιο πλέον των υλικών ή
φαρμάκων εκτός νοσηλίου, και της ως άνω αμοιβής. Η
ταξινόμηση των επεμβάσεων γίνεται σύμφωνα με το
Προεδρικό διάταγμα 157/1991 (ΦΕΚ Α΄/62), όπως αυτό
ισχύει κάθε φορά.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η υπ’
αριθμ. Υ4α/147881 απόφαση «Ολοήμερη λειτουργία νο−
σοκομείων».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αριθμ. 25035/876
(7)
Άρση της υπ’ αριθ. 1582/27−07−2011 (ΦΕΚ Β΄/1826/16−08−
2011) απόφασης «Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ.
2109/07−07−2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ιωαν−
νίνων και ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου όλων
των θηραμάτων, για (3) τρία ακόμη χρόνια, σε έκταση
(14.460) δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα
στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγ−
γέλων, Βίτσας και Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορί−
ου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα
Καλλικράτης και ειδικότερα του άρθρου 280».
1.2. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του
άρθρου 1.
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί
Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του
άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969».
1.4. Του Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων
που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερει−
ακές αρχές κ.λπ.» και ειδικότερα του άρθρου 1.
1.5. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Ηπείρου − Δ. Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18−12−1985)
κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανί−
δας».
3. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/01−07−1994 δ/γή του Υπ.
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Την υπ’ αριθ. 107545/1889/16−09−2009 Δ/γή της Γενι−
κής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Φ.Π. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων «Ρυθμίσεις θήρας».
5. Την υπ’ αριθ. 5184/1464/22−02−2012 (ΦΕΚ Β΄/769/
15−03−2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας
«Περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων
και εγγράφων με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας
στο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους της
Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των
Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των Δασαρχείων και των
Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων».
6. Την υπ’ αριθ. 2290/13−07−2005 απόφασή μας «Περί
απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3)
τρία χρόνια, σε έκταση (29.000) είκοσι εννέα χιλιάδων
στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Ασπραγγέλων, Βί−
τσας, Κάτω Πεδινών και Καλπακίου Δήμων Κεντρικού
Ζαγορίου και Καλπακίου, Νομού Ιωαννίνων».
7. Την υπ’ αριθ. 2109/07−07−2008 (ΦΕΚ Β΄/1437/21−07−2008)
απόφασή μας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θη−
ραμάτων, για (3) τρία ακόμη χρόνια, σε έκταση (29.650)
είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων,
περιφέρειας Δημ. Διαμ. Ασπραγγέλων, Βίτσας, Κάτω Πε−
δινών και Καλπακίου Δήμων Κεντρικού Ζαγορίου και Καλ−
πακίου, Νομού Ιωαννίνων».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8. Την υπ’ αριθ. 1582/27−07−2011 (ΦΕΚ Β΄/1826/16−08−2011)
απόφασή μας «Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 2109/
07−07−2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων και
ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων,
για (3) τρία ακόμη χρόνια, σε έκταση (14.460) δεκατεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα στρεμμάτων, περιφέρειας
Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγγέλων, Βίτσας και Κάτω Πεδινών
του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».
9. Το υπ’ αριθ. 14376/171/07−05−2013 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας με τη συ−
νημμένη αίτηση κατοίκων των Τ.Κ. Νεγράδων και Καλπακί−
ου του Δήμου Πωγωνίου «Περί άρσης απαγόρευσης θήρας
στην περιοχή Νεγράδων − Πεδινών και Ασπραγγέλων».
10. Το γεγονός ότι: α) έχουν παρέλθει συνολικά οκτώ
έτη απαγόρευσης θήρας στην εν λόγω περιοχή και έχει
επιτευχθεί στο έπακρον ο σκοπός της απαγόρευσης,
β) έχει αυξηθεί υπερβολικά ο αριθμός των αγριόχοιρων,
με αποτέλεσμα να δημιουργούν πάρα πολλές ζημιές και
σε πολλές περιπτώσεις καταστροφές στις καλλιέργει−
ες (μηδικής, καλαμποκιού) των αγροτών που εφάπτο−
νται στην απαγόρευση και στην ευρύτερη περιοχή και
γ) υπάρχει έντονος (φαινοτυπικός) υβριδισμός των αγρι−
όχοιρων, λόγω διασταύρωσης αυτών με ήμερους χοίρους
ελευθέρας βοσκής, που προέρχονται από παράνομη,
ελεύθερη και εκτατική χοιροτροφία που λαμβάνει χώρα
στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα η επιμειξία με−
ταξύ τους να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους γενετικού
εκφυλισμού του ενδημικού αγριόχοιρου, αποφασίζουμε:
Αίρουμε την υπ’ αριθ. 1582/27−07−2011 (ΦΕΚ Β΄/1826/
16−08−2011) απόφασή μας «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
2109/07−07−2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων
και ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηρα−
μάτων, για (3) τρία ακόμη χρόνια, σε έκταση (14.460) δε−
κατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα στρεμμάτων,
περιφέρειας Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγγέλων, Βίτσας και
Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενό−
τητας Ιωαννίνων» και αποδίδουμε την έκταση στο κυνήγι.
Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από της δημο−
σιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 26 Ιουλίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΕΥΘΥΜΙΟΥ
F
Αριθμ. 34882/1293
(8)
Άρση της υπ’ αριθ. 918/27−05−2010 (ΦΕΚ 808/Β΄/09−06−
2010) απόφασης «Περί απαγόρευσης κυνηγίου όλων
των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, σε έκταση
(21.725) εικοσιένα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέ−
ντε στρεμμάτων, στην περιοχή «Μαυροβούνι» περιφέ−
ρειας Δημοτικής Κοινότητας Μετσόβου και Τοπικής
Κοινότητας Μηλέας του Δήμου Μετσόβου, Περιφε−
ρειακής Ενότητας Ιωαννίνων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
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κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης και ειδικότερα του άρθρου 280».
1.2. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του
άρθρου 1.
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί
Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969».
1.4. Του Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων
που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερει−
ακές αρχές κ.λπ.» και ειδικότερα του άρθρου 1.
1.5. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Ηπείρου − Δ. Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18−12−1985)
κοινή απόφαση «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανί−
δας».
3. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/01−07−1994 δ/γή του Υπ.
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Την υπ’ αριθ. 107545/1889/16−09−2009 Δ/γή της Γενι−
κής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Φ.Π. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων «Ρυθμίσεις θήρας».
5. Την υπ’ αριθ. 5184/1464/22−02−2012 (ΦΕΚ Β΄ 769/
15−03−2012) απόφαση της Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Ηπείρου — Δυτικής Μακεδονίας «Περί παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με
εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας στο Προϊστάμενο της Γε−
νικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και
στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των
Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων».
6. Την υπ’ αριθ. 918/27−05−2010 (ΦΕΚ 808/Β΄/09−06−2010)
απόφασή μας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου όλων των
θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια, σε έκταση (21.725) ει−
κοσιένα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε στρεμμάτων,
στην περιοχή «Μαυροβούνι» περιφέρειας Τοπικού Δια−
μερίσματος Μετσόβου Δήμου Μετσόβου και Κοινότητας
Μηλέας, Νομού Ιωαννίνων».
7. Το υπ’ αριθ. 299/06−06−2012 έγγραφο της Ε΄ Κυνη−
γετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, με το οποίο υποβλήθη−
κε στο Δασαρχείο Μετσόβου η έκθεση διακύμανσης
πληθυσμού θηραμάτων στην περιοχή «Μαυροβούνι» και
προτείνει την άρση της πενταετούς απαγόρευσης κυ−
νηγίου στην εν λόγω περιοχή.
8. Την υπ’ αριθ. 1/08−07−2012 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Μετσόβου,
από την οποία προκύπτει ότι συμφωνεί με την άρση
της πενταετούς απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή
«Μαυροβούνι» των Δ.Κ. Μετσόβου και Τ.Κ. Μηλιάς του
Δήμου Μετσόβου.
9. Την υπ’ αριθ. 254/24−07−2012 απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου Μετσόβου, με την οποία εγκρίνει την πρόταση
περί άρσης της πενταετούς απαγόρευσης κυνηγίου
στην περιοχή «Μαυροβούνι» των Δ.Κ. Μετσόβου και Τ.Κ.
Μηλιάς του Δήμου Μετσόβου.
10. Το υπ’ αριθ. 448/24−08−2012 έγγραφο του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου − Αώου και Πίνδου,
με το οποίο προτείνει την άρση της απαγόρευσης κυ−
νηγίου στην εν λόγω περιοχή, πλην του τμήματος που
εμπίπτει στην Ζώνη Πα (Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων
και Ειδών) του Εθνικού Πάρκου.
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11. Το υπ’ αριθ. 48564/1836/07−09−2012 έγγραφο του Δα−
σαρχείου Μετσόβου, πρόταση για άρση της πενταετούς
απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Μαυροβούνι» των
Δ.Κ. Μετσόβου και Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Μετσόβου».
12. Το υπ’ αριθ. 52731/2238/31−10−2012 έγγραφο της
Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων «Περί εξέτασης αιτήματος της
Ε΄ Κ.Ο.Η. Κ. Σ. Μετσόβου, για άρση της απαγόρευσης
κυνηγίου μετά την παρέλευση της τριετίας».
13. Το υπ’ αριθ. 394/12−06−2013 έγγραφο της Ε΄ Κυνη−
γετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί άρσης απαγόρευ−
σης κυνηγίου στην περιοχή Μαυροβουνίου του Δήμου
Μετσόβου της Π.Ε. Ιωαννίνων».
14. Το υπ’ αριθ. 32872/1133/17−06−2013 έγγραφο του Δα−
σαρχείου Μετσόβου, πρόταση για άρση της πενταετούς
απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Μαυροβούνι» των
Δ.Κ. Μετσόβου και Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Μετσόβου».
15. Το γεγονός ότι: α) σύμφωνα με τα στοιχεία της
έκθεσης διακύμανσης πληθυσμών θηραμάτων στην πε−
ριοχή «Μαυροβούνι», που συνέταξαν οι επιστημονικοί
συνεργάτες της Ε΄ Κ.Ο.Η., προκύπτει ότι μέσα στα δύο
έτη της απαγόρευσης του κυνηγίου επετεύχθη πλήρως
ο σκοπός της και η περιοχή πλέον δεν χρήζει περεταίρω
προστασίας, β) τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
προστασία των θηραμάτων στην εν λόγω περιοχή θα
παρέχει πλέον το Καταφύγω Άγριας Ζωής «Μετσόβου −
Χρυσοβίτσας − Γρεβενιτίου» έκτασης 23.000 στρεμμά−
των, που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 2251/18−07−1994 (ΦΕΚ
643/τ.Β΄/26−08−1994) απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων και
το οποίο ΚΑΖ εφάπτεται της έκτασης που προτείνεται

η άρση της απαγόρευσης. Επίσης στην ευρύτερη πε−
ριοχή υπάρχει και το ΚΑΖ «Βοβούσας−Φλαμπουραρίου»
έκτασης 8.610 στρεμμάτων, που ιδρύθηκε με την υπ’
αριθ. 99509/2215/01−07−1986 (ΦΕΚ 594/τ.Α΄/19−09−1986)
απόφαση Υπ. Γεωργίας και γ) ότι παρήλθαν τρία χρόνια
από την ημερομηνία απαγόρευσης του κυνηγίου στην
περιοχή «Μαυροβούνι» του Δήμου Μετσόβου, όπως αυτό
προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 780006/2538/01−07−1994
διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας, αποφασίζουμε:
Αίρουμε την υπ’ αριθ. 918/27−05−2010 (ΦΕΚ 808/Β΄/
09−06−2010) απόφασή μας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου
όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια, σε έκταση
(21.725) εικοσιένα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε
στρεμμάτων, στην περιοχή «Μαυροβούνι» περιφέρειας
Δημοτικής Κοινότητας Μετσόβου και Τοπικής Κοινό−
τητας Μηλέας του Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων» και αποδίδουμε την έκταση στο
κυνήγι.
Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από της δημο−
σιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 26 Ιουλίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΕΥΘΥΜΙΟΥ
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