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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/8400
(1)
Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 παρ. 1 του π.δ. 57/2007 «Κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 59 A΄/2007),
β) του άρθρου 57 παρ. 1 περ. α) και παρ. 2, 3, 4 του
ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα−
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄/2011),
γ) του άρθρου 3 παρ. 4α του ν. 3899/2010 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελ−
ληνικής οικονομίας»,
δ) του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνι−
κής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 4042/2011 «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία» (Α΄ 226),
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

ζ) της παρ. 3 του άρ. 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 247 Α΄/1995),
η) του άρ. 3 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης......»
(ΦΕΚ 147 Α΄/2011),
θ) το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 194).
2. Την αριθ. 2877/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού με θέμα: «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουρ−
γείων».
3. Την υπ’ αριθ. 2/74132/0022/2003 (ΦΕΚ 185 Β΄/2003)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Αναπροσαρμογή μηνιαίων αποδοχών σπουδα−
στών Ε.Σ.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα
μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου».
4. Την υπ’ αριθ. 3854/13.03.2013 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Ορισμός αριθμού εισακτέων στον
23ο εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ».
5. Το υπ’ αριθ. 3027/13.3.2013 έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
με θέμα «Ετήσια κατανομή προϋπολογισμού 23ης εκπαι−
δευτικής σειράς Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη α) σε βάρος του προϋπολογισμού
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. η οποία ανέρχεται στο ποσό των 255.400
ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2013, 1.532.400
ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2014 και 766.200
ευρώ περίπου για το έτος 2015 και β) σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού των
Ν.Π.Δ.Δ., του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ−
μού από το έτος 2016 και μετά, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. Η δαπάνη αυτή
θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
κατ’ έτος στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων
που θα διοριστούν οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
7. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).
8. Την υπ’ αριθμ. 2303/2−7−2013 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−

24768

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

βέρνησης, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ. 1632/
Β΄/2−7−2013), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το συνολικό αριθμό των εισακτέων στην
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για τον 23ο εισαγωγικό διαγωνισμό του έτους
2013, σε εκατό (100) σπουδαστές του μοναδικού Τμήμα−
τος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ.90380/18826/2131
(2)
Μεταφορά της υπαλλήλου του ΟΓΑ, Αικατερίνης
Βελώνη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. των άρθρων 17, 23, 25, 26 παρ. 1 και 33 παρ. 6 του
ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 «Δω−
Ονοματεπώνυμο

Υπηρεσία
Προέλευσης

ρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 150 Α΄), του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 «Κοινω−
νική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216 Α΄) και του άρθρου 10 του
ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄)
1.2. του άρθρου 6 της από 16−12−2011 (ΦΕΚ 262 Α΄) Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού έτους 2011», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α΄)
1.3. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τις από 11−12−2012 και 17−6−2013 αιτήσεις της ενδια−
φερόμενης υπαλλήλου του ΟΓΑ.
3. Το με αρ. πρωτ. Δ11α/4696/11−2−2013 έγγραφο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Η δαπάνη μισθοδοσίας του μεταφερόμενου στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και θα καταβάλλεται από τους φορείς που
προέρχεται το προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 6 της από 16−12−2011 (ΦΕΚ 262 Α΄) Πράξης Νο−
μοθετικού Περιεχομένου, αποφασίζουμε:
Μεταφέρεται η παρακάτω μόνιμη υπάλληλος του ΟΓΑ
με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο και
βαθμό που κατέχει, στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως εξής:

Κλάδος

Σχέση
Εργασίας

Νομός

ΒΕΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΓΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗ
ΠΙΕΡΙΑΣ (ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ
του ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΠΥΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
Το προσωπικό μητρώο της μεταφερόμενης υπαλλήλου, εξακολουθεί να τηρείται και να ενημερώνεται, από τον
ΟΓΑ, μέχρι την οριστική παραλαβή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η δαπάνη για τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις της μετα−
φερόμενης υπαλλήλου στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνεχίζει να καταβάλλεται από τον ΟΓΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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