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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021 Φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφ. Α΄
του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

2

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία
Υ4α/οικ.18421/14-2-2011 κοινής υπουργικής
απόφασης «Πλαίσιο συνεργασίας Νοσοκομείων
του Ε.Σ.Υ. με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις
Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων»
(Β΄ 257).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48442/Β2
(1)
Έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2021 Φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφ. Α΄
του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης
Εκπαίδευσης» (Α΄ 159),
β. του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314),
γ. της υποπαρ. Γ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114),
δ. του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2211/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
ε. της υποπαρ. Δ.9. του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής

Αρ. Φύλλου 1893

Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (Α΄ 94), όπως ισχύει, σε συνδυασμό
με το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110),
στ. του Κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176),
ζ. του άρθρου 119 του Κεφ. Ε΄ του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105),
η. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 109 του νόμου
αυτού, καθώς συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι, διότι,
σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, οι προϋπολογισμοί πρέπει να εγκριθούν έως την 31η Δεκεμβρίου
του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, μετά
την περίοδο τριών μηνών από την έναρξη του οικείου
οικονομικού έτους, όλες οι δαπάνες πλην των πληρωμών
συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των
επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρούνται νόμιμες.
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων…» (Α΄ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών…» (Α΄ 121).
4. Την υπ’ αρ. 238/173/2-4-2021 απόφαση της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).
5. Την από 23-4-2021 εισήγηση του άρθρου 63 του
ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Α. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 του παρακάτω Φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφ. Α΄
του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα
με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, έχουν ως εξής:
(ποσά σε ευρώ χωρίς δεκαδικά)
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

1

ΕΑΔΠ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

133.000

129.592

3.408

Η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Β. Η διοίκηση του παραπάνω φορέα εντέλλεται να συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε
να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους
λογαριασμούς των συνημμένων Πινάκων.
Γ. Η διοίκηση του παραπάνω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτό.
Δ. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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ɅȻɁȰȾȰɇ 7 ȶʍʉɷɲ-ȶʇʉɷɲ ȴȵȾɃ, ɁɅȻȴ ʃɲɿ ȵɿɷɿʃʙʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏʉ ȵʄʄɻʆɿʃʊ ȿʉɶɿʍʏɿʃʊ ɇʖɹɷɿʉ
ȵɅɏɁɉɀȻȰ ɁɅȻȴ
ȰɌɀ
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃ ɈȰɍɉȴɆɃɀȵȻɃ
ɈȸȿȵɌɏɁɃ ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ
ȵɅɃɅɈȵɉɃɁ ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ

ȵɈȰȻɆȵȻȰ ȰɂȻɃɅɃȻȸɇȸɇ ȾȰȻ ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ ɅȵɆȻɃɉɇȻȰɇ ɈɃɉ ȴɅȺ
094195820
eadp@duth.gr
2531034122
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅȰȻȴȵȻȰɇ ȾȰȻ ȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ

ȲȰɇȻȾȰ ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰ ɀȵȳȵȺȸ
Ȼ. ȵɇɃȴȰ (=1+2+3+4+5+6+7)
1. Ʌʘʄɼʍɸɿʎ (=ɲ+ɴ)
ɲ)Ʌʘʄɼʍɸɿʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ Ʌʌʉʁʊʆʏʘʆ,
ʄʉɿʋʙʆ ɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɳʖʌɻʍʏʉʐ
ʐʄɿʃʉʑ
ɴ) Ʌʘʄɼʍɸɿʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
2. ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ (=ɶ+ɷ+ɸ+ʍʏ)
ɶ) Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
ɷ) ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿ Ʌʊʌʉɿ Ʌȴȵ (ɴɳʍɸɿ ɼɷɻ
ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆ ɇȰȵ)
ɸ) ȵ.ȵ.

EɁȴȵȻȾɈȻȾȸ ɇɉɇɍȵɈȻɇȸɀȵ ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉɇ ȵȳȿɇ

ʍʏ) ȿʉɿʋɹʎ

3. ȶʍʉɷɲ ʋɲʌɸʋʊʅɸʆʘʆ ɲʍʖʉʄɿʙʆ
4. ȶʍʉɷɲ
Ⱦɸʔɲʄɲʀʘʆ
(Ɉʊʃʉɿ
Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʀ)
5. Ȼɷɿʉʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋɲɶʀʘʆ
6. ȿʉɿʋɳ ȶʍʉɷɲ
7. ȶʃʏɲʃʏɲ ʃɲɿ Ȱʆʊʌɶɲʆɲ ȶʍʉɷɲ
ȻȻ. ȵɂɃȴȰ
(=8+9+10+11+12+13+14+15+16)
8. Ȱʅʉɿɴɹʎ ʃɲɿ ȶʇʉɷɲ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
(=ɺ+ɻ+ɽ)
ɺ)
Ȱʅʉɿɴɹʎ
ɹʅʅɿʍɽʉʐ
ʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɻ)
ȵʌɶʉɷʉʏɿʃɹʎ
ɸɿʍʔʉʌɹʎ
ʃɲɿ
ɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎ
ɹʅʅɿʍɽʉʐ
ʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɽ) Ʌɲʌɸʋʊʅɸʆɸʎ ʋɲʌʉʖɹʎ ʃɲɿ ɹʇʉɷɲ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
9. Ȱʅʉɿɴɹʎ ʃɲɿ ȶʇʉɷɲ Ɉʌʀʏʘʆ
10. Ʌɲʌʉʖɹʎ Ɉʌʀʏʘʆ
ȵʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ȸʄɸʃʏʌɿʃʊ Ɇɸʑʅɲ –
Ɍʘʏɲɹʌɿʉ –Ɋɷʌɸʐʍɻ – Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ
ȵʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ȵʆʉʀʃɿɲ
ȵʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ Ȱʍʔɳʄɿʍʏʌɲ
ȵʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ȵʋɿʍʃɸʐɹʎ ʃɲɿ
ɇʐʆʏɻʌɼʍɸɿʎ
11. Ɍʊʌʉɿ (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ
ʔʊʌʉʐ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ʖʌɼʍɻʎ)
ȵʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ Ɍʊʌʉʎ ȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ
ɍʌɼʍɻʎ

ɅɆɃɋɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ2021
133.000
5.000

70+71+72
73
74
74.96

5.000
0

41.10 ɼ 43.00*
43.04 ɼ 74.08
ȿɃȻɅȰ 74 ȾȰȻ ɅȿȸɆɏɀȵɇ ȰɅO ɈɃ ȾɆȰɈɃɇ ȳȻȰ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃ
ɇȰɇ
ɈɃȾɃɍɆȵɃȿɉɇȻɏɁ
ȿɃȳɏ
ȵȳȳɉȸɇȵɏɁ, ȰɁȰȿȸɎȸ ȴȰɁȵȻȰȾɏɁ ȾȰȻ ȿɃȻɅɏɁ
ɉɅɃɍɆȵɏɇȵɏɁ ɇȰɇ ȰɅɃ ɈɃ ȾɆȰɈɃɇ, ɈȰɀȵȻȰȾȵɇ
ȴȻȵɉȾɃȿɉɁɇȵȻɇ ȰɅɃ ɈɃ ȾɆȰɈɃɇ, ȰɉɂȸɇȵȻɇ
ɀȵɈɃɍȻȾɃɉ ȾȵɌȰȿȰȻɃɉ ɅȿȸɁ ɅȵɆȻɅɈɏɇȵɏɁ Ʌȴȵ
ȾȰȻ ɈȰȾɈȻȾɃɉ Ʌ/ɉ

75
76 ɅȿȸɁ 76.04

117.000
11.000

78 ɅȿȸɁ 78.05
82.01 ȾȰȻ ȿɃȻɅȰ ȵɇɃȴȰ ɅɃɉ ȴȵɁ
ɈȰɂȻɁɃɀɃɉɁɈȰȻ ɇɈȻɇ Ȱȿȿȵɇ ȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇ
81.01 (ɅȿȸɁ 81.01.04 ȾȰȻ 81.01.05)
129.592
60 ɅȿȸɁ 60.05

37.956

60.00 ȵɏɇ 60.01

30.124

60.03 ȵɏɇ 60.04

7.832

60.02
61
62

31.500
21.400

62.00 ȵɏɇ 62.03

8.350

62.04
62.05

4.200
1.500

62.07

12.450

63 + 54.08 (ɼ 88.08)+88.09

28.000

54.08 (ɼ 88.08)+88.09
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12. ȴɿɳʔʉʌɲ ȶʇʉɷɲ

ȵʃ
ʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆ
ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ
ȵɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆ ʍɸ Ɉʌʀʏʉʐʎ (ɷʘʌɸɹʎ,
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ)
13. Ɉʊʃʉɿ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɼ ɹʇʉɷɲ
ȵʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɲʋɳʆɸʎ ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ
ʋʄɻʌʘʏɹɸʎ ʍʏʉ ʃʌɳʏʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ
ɷɲʆɸʀʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʄɻʔɽɸʀ ʅɸ ʏɻʆ
ɸɶɶʑɻʍɻ ʏʉʐ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ ȴɻʅʉʍʀʉʐ
14. ȶʃʏɲʃʏɲ ʃɲɿ Ȱʆʊʌɶɲʆɲ ȶʇʉɷɲ
15. Ⱦɲɽɲʌɼ Ⱦʏɼʍɻ Ʌɲɶʀʘʆ (ʉʅɳɷɲ 1).
ȸ ɷɿɲʔʉʌɳ ʅɸʏɲʇʑ ɲɶʉʌʙʆ ʃɲɿ
ʋʘʄɻɽɹʆʏʘʆ ʋɲɶʀʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ.
ȵʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɹʋɿʋʄɲ ʃɲɿ ʄʉɿʋʊʎ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
16. Ȱɶʉʌɹʎ ʖʌɼʍɻʎ (ʉʅɳɷɲ 2). ȸ
ʉʅɳɷɲ 2 ɸʇʉɷʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ
ɲɶʉʌɹʎ ʃɲɿ ʊʖɿ ʏɻʆ ɲʌʖɼ ʍʐʍʖɹʏɿʍɻʎ
ɸʍʊɷʉʐ-ɸʇʊɷʉʐ ɼ ʏɻʎ ɲʆɳʄʘʍɻʎ ʏʘʆ
ɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ.
ȻɇɃȷɉȳȻɃ (=Ȼ-ȻȻ)
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60.05+[64
ɅȿȸɁ
64.11
ȾȰȻ
64.12]+82.00+88.06+
53.01
+ɅȿȸɆɏɀȵɇ ɅɆɃȲȿȵɎȵɏɁ [44 ʖʌɹʘʍɻ
(ɅȿȸɁ 44.14 ȾȰȻ 44.15) ɀȵȻɃɁ 84 ɹʍʉɷʉ
ɀȵȻɃɁ 78.05] KAI 67 ʃɲɿ ʄʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ ʋʉʐ
ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʏɲʇɿʆʉʅɻɽɸʀ ʍɸ ɳʄʄɸʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
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9.036

64.06 (ɼ 67**)
65 ȾȰȻ 16.18

700,00

81.00 ɅȿȸɁ 81.00.03 ȾȰȻ 81.00.04

1.000

[10-16] (ȰȳɃɆȵɇ-ɅɏȿȸɇȵȻɇ) ɅȿȸɁ 16.18
[14]

[20-28]

3.408

*ȴɸʆ ɲʔʉʌɳ ʃɲʏɲɽɹʍɸɿʎ ʅɸʏʊʖʘʆ ɲʄʄɳ ʏʉʐʎ ɸɿɷɿʃʉʑʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ɶɿɲ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆ.
67** Ʌɲʌʉʖɹʎ – ɍʉʌɻɶʀɸʎ – ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ – ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ (ɲʔʉʌɳ ʏʉʐʎ ȵɿɷɿʃʉʑʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ)

ɅɆɃɇȺȵɈȰ ɍɆȸɀȰɈɃ-ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
ȵȻɇɆɃȵɇ
1. ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎ ɲʋʊ ɷɳʆɸɿɲ
2. ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎ
ɲʋʊ
ʋʘʄɼʍɸɿʎ
ʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ, ʉʅʉʄʊɶʘʆ ʃ.ʄʋ.
3. ȶʃʏɲʃʏɻ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʇʊʔʄɻʍɻ ʏʘʆ ʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ɴɳʍɸɿ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɼʎ
ʌʑɽʅɿʍɻʎ
ȵȾɆɃȵɇ
4. Ʌʄɻʌʘʅɹʎ ʖʌɸʘʄʐʍʀʘʆ
5. Ȱɶʉʌɹʎ ʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ, ʉʅʉʄʊɶʘʆ
ʃ.ʄʋ.
6. ȵʇʊʔʄɻʍɻ
ʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆ
ʉʔɸɿʄʙʆ
ɲʋʊ
ʏɻʆ
ɸɿɷɿʃɼ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ
ɴɳʍɸɿ
ʏɻʎ
ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɼʎ ʌʑɽʅɿʍɻʎ
ȿɃȻɅȵɇ ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ
7. Ʌʄɻʌʘʅɹʎ ɲʋʊ ʏʉ ʃʌɳʏʉʎ
ʏʉʃʉʖʌɸʘʄʐʍʀʘʆ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʍɲʎ
ʄʊɶʘ ɸɶɶʐɼʍɸʘʆ (=ɲ+ɴ)
ɲ) Ʌʄɻʌʘʅɹʎ ʏʊʃʘʆ
ɴ) Ʌʄɻʌʘʅɹʎ ʖʌɸʘʄʐʍʀʘʆ
8. Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ʃʌɳʏʉʎ
ɷɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ ʍɲʎ
9. Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ʃʌɳʏʉʎ ʄʉɿʋʙʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ
ʍɲʎ
(ʋʄɻʆ
ɷɲʆɸɿʃʙʆ)

ɅȵɆȻȳɆȰɌȵɇ ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɏɁ
45.00 ɹʘʎ 45.13 (ɅȻɇɈɏɇȸ ɍɆȸɇȸɇ)

45.00 ɹʘʎ 45.13 (ɍɆȵɏɇȸ ɍɆȸɇȸɇ)
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10. Ȱʐʇɼʍɸɿʎ ʅɸʏʉʖɿʃʉʑ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ
ʅɸ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʅɸʏʊʖʘʆ ɲʋʊ
ʏɲʃʏɿʃʊ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
11. Ɉɲʅɸɿɲʃɹʎ ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ
ʃʌɳʏʉʎ
ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȻɇɃȿɃȳȻɇɀɃɉ
31/12/2019
ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɃ (ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ɴɿɴʄʀɲ)
1

2

3

ɅȰȺȸɈȻȾɃ (ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ɴɿɴʄʀɲ)
4

5

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ

ȴɿɲɽɹʍɿʅɲ (ɲ+ɴ+ɶ)
ɲ) Ɉɲʅɸʀʉ (ʅɸʏʌɻʏɳ ʃɲɿ ɸʋɿʏɲɶɹʎ)
Ȱʋʊ ʋʊʌʉʐʎ ʏʉʐ Ʌȴȵ
Ȱʋʊ ʄʉɿʋʉʑʎ ʋʊʌʉʐʎ
ɴ) Ⱦɲʏɲɽɹʍɸɿʎ ʍʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ
Ȱʋʊ ʋʊʌʉʐʎ ʏʉʐ Ʌȴȵ
Ȱʋʊ ʄʉɿʋʉʑʎ ʋʊʌʉʐʎ
ɶ) Ⱦɲʏɲɽɹʍɸɿʎ ʍʏɿʎ ʄʉɿʋɹʎ ʏʌɳʋɸɺɸʎ
Ȱʋʊ ʋʊʌʉʐʎ ʏʉʐ Ʌȴȵ
Ȱʋʊ ʄʉɿʋʉʑʎ ʋʊʌʉʐʎ
ɍʌɸʙɶʌɲʔɲ (ɲ+ɴ+ɶ)
ɲ) Ɉʀʏʄʉɿ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ ȴɻʅʉʍʀʉʐ (ɹʆʏʉʃɲ
ɶʌɲʅʅɳʏɿɲ ʃɲɿ ʉʅʊʄʉɶɲ)
ɴ) ȿʉɿʋɳ ʉʅʊʄʉɶɲ (ʉʅʊʄʉɶɲ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ,
ʏʌɲʋɸɺʙʆ ʃ.ʄʋ.)
ɶ) ɀɸʏʉʖɹʎ – ʄʉɿʋɹʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɹʎ –
ʅɸʌʀɷɿɲ ɲʅʉɿɴɲʀʘʆ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ
Ȱʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
ɲ) ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ ɸʆʏʊʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ
(ʃʌɳʏʉʎ ʃɲɿ ʄʉɿʋʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ȳȾ)
ɴ) ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ ɸʃʏʊʎ ȳȾ

1.023.836
483,00

ȴɳʆɸɿɲ ɲʋʊ ʋɿʍʏʘʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʃɲɿ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ
ɲ) ȴɳʆɸɿɲ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ
ɴ) ȴɳʆɸɿɲ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ
ȿʉɿʋɹʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ɲ) ʍɸ ʔʉʌɸʀʎ ɸʆʏʊʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ
(ʃʌɳʏʉʎ ʃɲɿ ʄʉɿʋʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ȳȾ)
ɴ) ʍɸ ʔʉʌɸʀʎ ɸʃʏʊʎ ȳȾ

0

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ɴɲʌʑʆʉʐʆ ʏɻ ʅɿʍɽʉɷʉʍʀɲ
ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ 60
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʅʊʆɿʅʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ & ȻȴȰɍ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ȻȴɃɍ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʅɸ ɹʅʅɿʍɽɻ ɸʆʏʉʄɼ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Απριλίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

746.331

277.022

15.566

15.566

0
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Aριθμ. Γ2α/Γ.Π.οικ.28076
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.18421/14-2-2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο συνεργασίας Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων
Δυνάμεων» (Β΄ 257).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2292/1995 (Α΄ 35).
2. Της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 129).
3. Της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 10 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94).
4. Του π.δ. 200/1993 (Α΄ 75).
5. Της υπό στοιχεία Φ.700/ΑΔ218421/Σ.560/24.8.2010
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη
«Παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης
στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία στους υπαλλήλους και
τα μέλη των οικογενειών… και στους μόνιμους κατοίκους ορισμένων νήσων…» (Β΄ 1357).
6. Της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.18421/14-2-2011 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο συνεργασίας των
Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των
Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 257).
7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
9. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148).
10. Της υπό στοιχεία 247153α/9-8-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).
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11. Της υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).
12. Το υπό στοιχεία Β2α/οικ.23260/13-4-2021 έγγραφο
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης
θα προκύψει δαπάνη, η οποία συνίσταται στην κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας,
μετακίνησης και διανυκτέρευσης των στρατιωτικών ιατρών που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες Αθήνας
και Θεσσαλονίκης και διατίθενται σε μονάδες υγείας του
Ε.Σ.Υ. σε Θράκη, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί στην παρούσα φάση, καθώς θα εξαρτηθεί από
τις προκύπτουσες ανάγκες και θα βαρύνει τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας μέσω ισόποσης ενίσχυσής του από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 της υπό
στοιχεία Υ4α/οικ.18421/14-2-2011 κοινής υπουργικής
απόφασης, (σχετ. 6), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, παράλληλα με την άσκηση των στρατιωτικών τους καθηκόντων, η μετάβαση
ειδικών στρατιωτικών ιατρών, που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
σε μονάδες υγείας του Ε.Σ.Υ. στη Θράκη, στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, αποκλειστικά για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών
και μόνο στην περίπτωση που στις περιοχές αυτές δεν
υπηρετούν στρατιωτικοί ιατροί ανάλογης ειδικότητας.
Η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διανυκτέρευσης και
ημερήσιας αποζημίωσης των παραπάνω ιατρών για την
εκπλήρωση της αποστολής τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με μεταφορά
αντίστοιχων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02018931105210008*

