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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΕΦΚ Β 5001909ΕΞ 2012 (1)
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) 
λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 

97 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με 
τις οποίες η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης 
των τσιγάρων, του λεπτοκομμένου καπνού ο οποίος 
προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων 
και των άλλων καπνών για κάπνισμα, για τον υπολογι−
σμό των φορολογικών επιβαρύνσεων αυτών, καθορίζε−
ται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Την ανάγκη καθορισμού της σταθμισμένης μέσης 
τιμής λιανικής πώλησης των ανωτέρω προϊόντων, βάσει 
των τηρούμενων από την υπηρεσία στοιχείων σχετικά 
με τις φορολογηθείσες ποσότητες και τις λιανικές τιμές 
πώλησης των προϊόντων αυτών κατά το έτος 2011.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ98/
Α΄/22−4−2005).

4. Τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 185/2009 
(ΦΕΚ 213Α΄) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οι−
κονομικών» και 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792Β΄) 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φί−
λιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Για τον υπολογισμό από 30 Ιανουαρίου 2012 του ειδι−
κού φόρου κατανάλωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 97 του Ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και με βάση τα στοιχεία φορολογίας του 
έτους 2011, ορίζουμε.

Α. Ως σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των 
τσιγάρων το ποσό των 162,27 ευρώ η φορολογική μο−
νάδα (1 Φ.Μ.=1.000 τσιγάρα).

Β. Ως σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
λεπτοκομμένου καπνού, ο οποίος προορίζεται για την 
κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, το ποσό των 158,16 
ευρώ το χιλιόγραμμο.

Γ. Ως σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των 
άλλων καπνών για κάπνισμα, το ποσό των 274,15 ευρώ 
το χιλιόγραμμο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
      Αριθμ. 1117/52 (2)

Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας
εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3762/2009 «Ανα−

διοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), 
ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ρυθμίσεις Θεμά−
των Κοινωνικής Ασφάλισης», (A΄ 170).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (Α΄ 163).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 όπως ισχύει (Α΄ 197).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3863/2010 «Νέο 

Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις (Α΄ 115).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (Α΄ 213).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (194 Α΄).

9. Την με αριθμ. Υ 25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου» (Β΄ 2792).

10. Το π.δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Tην με αριθμ. 25010/815/04.08.2009 (1659 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση.

12. Τα με αριθμ. Φ80000/19701/1328/22−09−2011 και 
Φ80000/26007/1717/21−11−2011 έγγραφα της ΓΓΚΑ και 
τα αριθμ. Β142625 και Β142626/02−11−2011 έγγραφα του 
ΟΑΕΔ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη 
ύψους 25.000.000 ευρώ. Η δαπάνη αυτή καλύπτεται 
κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από τον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), κατά 
σαράντα τοις εκατό (40%) από Λογαριασμό Απασχόλη−
σης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) και κατά 
είκοσι τοις εκατό (20%) από την Ε.Β.Ζ Α.Ε. Η δαπάνη που 
θα βαρύνει τον ΟΑΕΔ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
των ΚΑΕ: 0651, 0652, 0551 και 0552 του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ.

Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 25.000.000 
ευρώ. Για το έτος 2012 έχει προβλεφθεί πίστωση 
4.620.000 €.

Για κάθε επόμενο έτος θα προβλεφθεί πίστωση ως 
εξής:

• 5.000.000 € για το έτος 2013
• 5.000.000 € για το έτος 2014
• 5.000.000 € για το έτος 2015
• 5.000.000 € για το έτος 2016
• 380.000 € για το έτος 2017
14. Την υπ’ αριθμ. Β100786/5−1−2012 βεβαίωση της αρ−

μόδιας οικονομικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ για την πρό−
βλεψη της σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

(Α) 1. Την καταβολή ειδικής επιδότησης ανεργίας στους 
εργαζόμενους στην επιχείρηση «Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης Α.Ε» (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.), των οποίων η σύμβαση εργα−
σίας λύεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του 
ν.3996/2011 «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργα−
σίας και Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης», 
συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης 
συνταξιοδότησης μέχρι 31−12−2016, είναι ασφαλισμένοι 
σε Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ., και οι οποί−
οι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης 
ανεργίας, κατόπιν αιτήσεώς τους στον ΟΑΕΔ.

2. Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα 
αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής 
αίτησης των δικαιούχων, εφόσον αυτή πραγματοποιη−
θεί εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης ή εντός εξήντα (60) ημερών από 
τη λύση της σύμβασης εργασίας τους σε περίπτωση 
που αυτή πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης, και θα λήγει με τη συμπλήρωση 
των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης συ−
ντάξεως γήρατος. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της 
ειδικής επιδότησης δεν θα υπερβαίνει τους εξήντα (60) 
μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη 
μειωμένης συντάξεως γήρατος, όχι όμως και πλήρους, 
η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση 
του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν 
του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των εξήντα 
(60) μηνών.

3. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργί−
ας θα είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του ει−
κοσιπενταπλασίου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε 
κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης 
εργασίας. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας 
θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό με−
ταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, 
αρχής γενομένης από 01−01−2012. Σε κάθε περίπτωση 
το επίδομα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πε−
ντακοσίων (1.500,00) ευρώ.

4. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργί−
ας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους 
οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης και ασθένειας, καθώς και στο ΤΑΥΕΒΖ και 
για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν 
ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρακράτηση και από−
δοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για 
όλους τους κλάδους είναι ο Ο.Α.Ε.Δ, οι δε σχετικές δα−
πάνες εργοδότη και ασφαλισμένου βαρύνουν το παρόν 
πρόγραμμα επιδότησης.

Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος 
πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συ−
μπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με 
πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων 
από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 (Α΄ 189), 
όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων 
ασφάλισης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, 
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 40 
του Ν. 3996/2011, ο χρόνος της ειδικής επιδότησης ανερ−
γίας συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εναπο−
μείναντος αριθμού πλασματικών χρόνων, ανάλογα με το 
έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α, οι εισφορές για 
κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτατης ασφα−
λιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη 
λύση της σύμβασης εργασίας, στην οποία κατατάσσο−
νται οι επιδοτούμενοι, βάσει των πράγματι καταβλη−
θεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως 
κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των 
εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. 
Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί 
των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί 
ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά 
τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους 
στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδο−
μικών του Ι.Κ.Α., λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης 
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της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται 
στον κλάδο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής 
επιδότησης ανεργίας.

Για τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ, θα καταβάλ−
λεται η εισφορά άνω πενταετίας που προβλέπεται για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για την Ειδική Προ−
σαύξηση, θα καταβάλλεται η προβλεπόμενη κάθε φορά 
εισφορά.

5. Για την εφαρμογή και μόνο του άρθρου 33 του 
Ν. 3762/2009, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελάχιστες προϋπο−
θέσεις χορήγησης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης για 
κάθε υπαχθέντα στην ειδική επιδότηση ανεργίας της 
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, συνυπολογί−
ζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ’ εξαίρεση 
του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
Ν. 1358/1983 (Α΄ 64), όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρί−
ζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε 
οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης. Οι αποδοχές 
που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του Ν. 1358/1983, είναι οι αποδοχές που ελάμβα−
ναν οι εργαζόμενοι, κατά τον μήνα που προηγείται της 
λύσης της σύμβασης εργασίας, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο 
όριο αυτών.

6. Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών 
της παρ. Α1 της παρούσας στο πρόγραμμα της ειδικής 
επιδότησης ανεργίας, με την επιφύλαξη των παραπάνω 
διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των 
κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ.

(Β). Οι δικαιούχοι, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, 
πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του 
ΟΑΕΔ τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση της παρ. Α2 της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα της 
ειδικής επιδότησης ανεργίας.

2. Έγγραφο λύσης της σύμβασης εργασίας από την 
Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την κατάθεση της 
αίτησης.

4. Θεωρημένη από το Σ.ΕΠ.Ε, βεβαίωση της ΕΒΖ ΑΕ, 
από την οποία θα προκύπτει ο καταβαλλόμενος μηνι−
αίος μισθός ή ημερομίσθιο κατά τον προηγούμενο της 
λύσης της σύμβασης εργασίας τους μήνα.

5. Βεβαίωση του φορέα κύριας ασφάλισης περί της 
πιθανής ημερομηνίας πλήρους ή μειωμένης συνταξιο−
δότησής τους, στην οποία θα αναφέρονται:

• Ο ΚΑΔ
• Η ειδικότητα
• Το πακέτο κάλυψης
• Η ασφαλιστική κλάση
• Τα ποσοστά εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου
6. Βεβαίωση της ΕΒΖ ΑΕ και υπεύθυνη δήλωση του 

ασφαλισμένου στην οποία θα αναφέρεται σε ποια τα−
μεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης υπάγονται και 
αν υπάγονται στο ΤΑΥΕΒΖ.

(Γ) 1. Το ποσό της ειδικής επιδότησης ανεργίας, θα 
καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στο δικαιούχο, μετά από 
τη συμπλήρωση κάθε μηνός ανεργίας με την επίδειξη 
της κάρτας ανεργίας του.

2. Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας δι−
ακόπτεται με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για 
πλήρη σύνταξη.

3. Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας ανα−
στέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχό−
ληση του επιδοτούμενου. Κατά τα λοιπά (όπως ανα−
στολή, διακοπή, ασθένεια, αναχώρηση στο εξωτερικό, 
μη αποδοχή κατάλληλης εργασίας, αυτοπρόσωπη πα−
ρουσία του ασφαλισμένου στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ) 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 2961/54, όπως έχουν 
τροποποιηθεί μεταγενέστερα και όπου δεν έρχονται σε 
αντίφαση με την παρούσα απόφαση.

4. Η αξίωση για την ειδική επιδότηση ανεργίας πα−
ραγράφεται μετά εξήντα (60) ημέρες από τότε που 
καθίσταται απαιτητή.

5. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ 
και του αιτούντος θα επιλύεται από την Επιτροπή ΛΑΕΚ, 
οι αποφάσεις της οποίας υπόκεινται στην έγκριση του 
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

(Δ) 1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή 
του προγράμματος καλύπτονται κατά σαράντα τοις 
εκατό (40%) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), κατά σαράντα τοις 
εκατό (40%) από τον Λογαριασμό Απασχόλησης και 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) και κατά είκοσι 
τοις εκατό (20%) από την Ε.Β.Ζ. Α.Ε. και θα βαρύνουν 
τους ΚΑΕ: 0651, 0652, 0551 και 0552 του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ.

Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 25.000.000 
ευρώ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

• 4.620.000 € για το έτος 2012
• 5.000.000 € για το έτος 2013
• 5.000.000 € για το έτος 2014
• 5.000.000 € για το έτος 2015
• 5.000.000 € για το έτος 2016
• 380.000 € για το έτος 2017
2. Το ποσό του είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης 

που καλύπτεται από την ΕΒΖ ΑΕ θα αποδίδεται στον 
ΟΑΕΔ προκαταβολικά στην αρχή κάθε έτους, με κατά−
θεση στον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης. Κατά 
την πρώτη εφαρμογή, η δαπάνη για το έτος 2012, θα 
αποδοθεί μέχρι 31.01.2012.

(Ε) Με την παρούσα καταργείται η αριθμ. 25010/815 
04.08.2009 κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KOΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. ΓΥ5α (3)

Αναστολή Εφαρμογής κοινών
υπουργικών αποφάσεων.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 1579/1985 

(Α΄ 217) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. β του Ν. 2519/1997 
(Α΄ 165) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συ−
στήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσι−
ών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 110/2011 (Α΄ 243) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και την αριθμ.
Υ25/06−12−2011 (Β΄ 2792) απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οι−
κονόμου».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή των προ−
ϋπολογισμών των Ασφαλιστικών Οργανισμών, αποφα−
σίζουμε:

Αναστέλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας και 
έως 29−2−2012 η εφαρμογή της κοινής υπουργικής από−
φασης αριθμ. Υ4α/οικ. 85649/27−7−11 «Κλειστά Ενοποιη−
μένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (Β΄ 1702) 

όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 
105604/27−9−11 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2150).

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για την απόδοση δαπα−
νών νοσηλείας ασφαλισμένων τους στα νοσοκομεία του 
ΕΣΥ εφαρμόζουν τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική 
απόφαση αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 (Β΄ 99) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και για νοσηλεία στις συμβε−
βλημένες ιδιωτικές κλινικές αποδίδεται το ειδικό κλειστό 
ενοποιημένο νοσήλιο που προβλέπεται από τις κοινές 
υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Υ4ε/130675/2008 (Β΄ 2115) 
και Υ4ε/οικ.12971/2007 (Β΄ 143) όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KOΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
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