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  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4213/2013 «Προσαρ-

μογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγί-
ας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνορι-
ακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 261).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμο-
διοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

11. Την υπ΄ αρ. 71672/27-09-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πα-
ναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

13. Την υπό στοιχεία Υ9α/87340/08-10-2014 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Γενικές 
αρχές για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται 
να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της δια-
συνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του ν. 
4213/2013)» (Β’ 2774).

14. Την υπό στοιχεία Υ9α/76908/05-9-2014 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Διοικητικές διαδικασίες για τη 
χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
(άρθρο 9 του ν. 4213/2013)» (Β’ 2425).

15. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2281/22-02-2021 από-
φαση του Υπουργού Υγείας, «Τροποποίηση και αντικατά-
σταση της υπό στοιχεία Υ9α/79323/15.9.2014 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός των περιπτώσεων 
υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται 
σε προηγούμενη έγκριση (άρθρο 8 του ν.4213/2013)» 
(Β’ 754).
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16. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/01-11-2018 κοινή 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19.6.2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής 
απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παρο-
χών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898).

17. Την υπ’ αρ. 702 απόφαση της 779ης/15-07-2021 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΑ4/Δ-31/οικ. 
20879/05-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών 
Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

18. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.57033/14-09-2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία 
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ9α/87340/
08-10-2014 (Β’ 2774) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Υγείας, ως προς τα άρθρα 2, 3, και 4, τα οποία πλέον 
έχουν ως εξής:

Άρθρο 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Α. Γενικές αρχές λειτουργίας μηχανισμού
1. Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, όπως ορί-

ζεται στον ν. 4213/2013 (εφεξής Νόμος), με υποχρέωση 
κάλυψης δαπανών αφορά σε υπηρεσίες υγείας που πα-
ρέχονται σε ασφαλισμένους από επαγγελματίες υγείας 
των κρατών μελών ΕΕ/ΕΟΧ, προκειμένου να εκτιμηθεί, 
να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η κατάσταση της 
υγείας τους, συμπεριλαμβανομένης της συνταγογρά-
φησης, της χορήγησης και της προμήθειας φαρμάκων 
και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και ειδικότερα, η 
υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται ή συνταγογρα-
φείται σε κράτος-μέλος διάφορο από το κράτος-μέλος 
ασφάλισης και με την επιφύλαξη των Κανονισμών (ΕΚ) 
883/2004 και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τον 
καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΚ) 883/2204 για το συντονισμό των συστημάτων κοι-
νωνικής ασφάλισης.

2. Η υποχρέωση επιστροφής εξόδων διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, όπως ορίζεται στον Νόμο, 
περιορίζεται στην υγειονομική περίθαλψη την οποία 
δικαιούται ο ασφαλισμένος σύμφωνα με την κείμενη 
εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς παροχών των 
φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

3. Οι ασφαλισμένοι που επιζητούν υγειονομική περί-
θαλψη σε άλλο κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ υπό περιστάσεις 
διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 επωφελούνται από τις αρχές της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των ασθενών, των υπηρεσιών 
και των αγαθών σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τις διατάξεις 
του Νόμου. Εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων αυτής 
της υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς, του-
λάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται αν αυτή είχε 
παρασχεθεί σε ελληνικό έδαφος.

4. Ο Νόμος δεν θίγει τα δικαιώματα ενός ασφαλισμέ-
νου όσον αφορά την κάλυψη των εξόδων υγειονομικής 
περίθαλψης που καθίσταται αναγκαία για ιατρικούς λό-
γους κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο 
κράτος μέλος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
883/2004. Ο Νόμος δεν θίγει το δικαίωμα ασφαλισμένου 
να λαμβάνει έγκριση για προγραμματισμένη περίθαλψη 
σε άλλο κράτος μέλος όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που προβλέπουν οι κανονισμοί της Ένωσης για τον συ-
ντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και 
συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 883/2004 και ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

5. Για τον υπολογισμό των εξόδων, που πρόκειται να 
επιστραφούν σε ασφαλισμένο που έλαβε διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη, όπως ορίζεται στον Νόμο, ο 
οικείος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιεί 
διαφανή μηχανισμό που βασίζεται σε γνωστά εκ των 
προτέρων, αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια και 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του.

Προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
αναρτά τις απαιτούμενες πληροφορίες στον Ιστότοπό 
του, προκειμένου να είναι γνωστές στο ευρύ κοινό οι 
κρατικές τιμές, με τις οποίες αποζημιώνει ο φορέας τις 
αντίστοιχες εγκεκριμένες από τον Κανονισμό του δαπά-
νες ιατρικών πράξεων, εφόσον αυτές έχουν υπολογιστεί 
με βάση το υφιστάμενο κόστος.

6. Ο μηχανισμός επιστροφής δαπανών διασυνορια-
κής υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβανομένων των 
κριτηρίων και της εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, και 
οι διοικητικές αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης της 
χορήγησης έγκρισης είναι επαρκώς δικαιολογημένες, 
περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά 
προς τον επιδιωκόμενο στόχο, ενώ δεν μπορούν να συ-
νιστούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή αδικαιολόγητο 
εμπόδιο. Οι οικείοι φορείς παροχών υπηρεσιών υγείας 
εξασφαλίζουν ότι οι διοικητικές αποφάσεις λαμβάνονται 
έγκαιρα και με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό αυτών 
των γενικών αρχών καθώς και των ιδιαιτεροτήτων της 
κάθε περίπτωσης.

7. Ο οικείος φορέας παροχών υπηρεσιών υγείας εισά-
γει υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης προκειμένου για 
την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης, μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του 
Νόμου.

8. Τα έξοδα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλ-
ψης επιστρέφονται έως το ποσό που θα είχε καλύψει ο 
φορέας παροχών ασθένειας σε είδος, εάν η υγειονομική 
αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο ελληνικό έδαφος, 
ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτή οργανώνεται, παρέ-
χεται και χρηματοδοτείται στην χώρα περίθαλψης. Το 
ποσό κάλυψης των εξόδων διασυνοριακής περίθαλψης 
από τον φορέα παροχών ασθενείας σε είδος δεν μπορεί 
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να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Όταν τα πλήρη έξοδα 
της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης υπερβαί-
νουν το επίπεδο εξόδων που ο οικείος φορέας παροχών 
ασθενείας σε είδος θα αναλάμβανε εάν η υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο ελληνικό έδαφος, τότε 
επιστρέφονται μόνο τα έξοδα που ορίζονται στον κα-
νονισμό παροχών υγείας του οικείου φορέα παροχών 
ασθενείας σε είδος. Ο φορέας παροχών ασθένειας σε 
είδος δεν υποχρεούται να επιστρέφει συναφή έξοδα, 
όπως έξοδα διαμονής και μετακίνησης για τον ασθε-
νή και πιθανό συνοδό, εκτόςτων περιπτώσεων κατά τις 
οποίες η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αφορά 
την παροχή της περίθαλψης μετά από έγκριση για άτο-
μα με μία ή περισσότερες αναπηρίες με πιστοποίηση 
επίσημου φορέα πιστοποίησης αναπηρίας και κατόπιν 
αξιολόγησης του περιστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Νόμου.

9. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ αποζημιώνει τα ατομικά αιτήματα δια-
συνοριακής περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου που 
αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηματοδοτείται στη 
χώρα περίθαλψης, για τους δικαιούχους του αναλογικά 
και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα 
με το οικείο άρθρο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 
Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ), όπως εκάστοτε ισχύει, περί αποζημί-
ωσης των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικών 
παρόχων και συμμετοχής των ασφαλισμένων.

10. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας εξετάζουν τα 
αιτήματα ασφαλισμένων σύμφωνα με την εθνική νομο-
θεσία, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διοικητικές 
διαδικασίες, που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του 
Νόμου και εξειδικεύονται στις κατά εξουσιοδότηση των 
ανωτέρω άρθρων υπουργικές αποφάσεις.

Β. Κριτήρια υπολογισμού
1. Για τους ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ, που έχουν λά-

βει προηγούμενη έγκριση χρήσης διασυνοριακής πε-
ρίθαλψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου, ισχύουν 
τα κάτωθι:

α. Η επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομι-
κής περίθαλψης, η αποζημίωση των οποίων αντιστοιχεί 
στο σύστημααποζημίωσης των K.E.N (σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 18051/27-03-2012 κοινή υπουργι-
κή απόφαση (Β’ 946), όπως ισχύει κάθε φορά) και έχουν 
μέση διάρκεια νοσηλείας (Μ.Δ.Ν.) ίση ή μεγαλύτερη της 
μίας ημέρας, υπολογίζεται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα 
του Ε.Κ.Π.Υ. περί αποζημίωσης νοσηλειών, όπως εκά-
στοτε ισχύουν.

β. Οι περιπτώσεις ιατρικών πράξεων, των οποίων η 
θεραπεία δεν έχει ανάλογη αντιστοίχιση με K.E.N. αλλά 
αποζημιώνεται με ημερήσιο νοσήλιο σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Υ4ε/130675/22-09-2008 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 2115) και τον Ε.Κ.Π.Υ., όπως ισχύουν κάθε 
φορά, τίθενται στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής, μόνο 
στην περίπτωση που κατά την έγγραφη εκτίμηση του 
παρόχου, χρήζουν νοσηλείας με τουλάχιστον μία δια-
νυκτέρευση.

γ. Ανεξάρτητα με την ύπαρξη νοσηλείας μίας τουλά-
χιστον διανυκτέρευσης για τις ειδικές θεραπείες, επεμ-

βάσεις και εξετάσεις, που υπάγονται σε υποχρέωση 
προηγούμενης έγκρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 
8 του Νόμου, και για τις οποίες ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ έχει υπογρά-
ψει σχετικές συμβάσεις με παρόχους περίθαλψης, ο 
υπολογισμός επιστροφής των εξόδων διασυνοριακής 
περίθαλψης γίνεται σύμφωνα με τα συμφωνημένα ποσά 
αποζημίωσης, όπως προβλέπονται στις εν λόγω συμβά-
σεις και, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Για τους ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σχετικά με απο-
ζημίωση διασυνοριακής περίθαλψης, που δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου περί υποχρέω-
σης προηγούμενης έγκρισης, τα κριτήρια υπολογισμού 
των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
καθορίζονται κατά τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 
του ισχύοντος κάθε φορά Ε.Κ.Π.Υ.

3. Για τους ασφαλισμένους λοιπών φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας, ισχύουν τα οριζόμενα στον Κανονι-
σμό Παροχών Υγείας του εκάστοτε φορέα, σχετικά με 
τα κριτήρια και τον τρόπο υπολογισμού της επιστροφής 
των εξόδων διασυνοριακής περίθαλψης.

Άρθρο 3
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Η κατάθεση (προθεσμία - αρμόδια Υπηρεσία - στοιχεία 
φακέλου - παραστατικά εξόδων), η επεξεργασία (έλεγχος 
δικαιολογητικών - αναγωγή στον εκάστοτε κανονισμό 
παροχών υγείας - έκδοση πράξης απόδοσης δαπάνης και 
περιεχόμενο αυτής), η διαδικασία εξέτασης ενστάσεων 
(προθεσμία - αρμόδιο όργανο εξέτασης -περιεχόμενο και 
αιτιολογία απόφασης) καθώς και η εν γένει περιγραφή 
της διαδικασίας απόδοσης εξόδων (εκκαθάριση - ενταλ-
ματοποίηση κ.λπ.) ορίζονται λεπτομερώς και αναλυτικά 
στην υπό στοιχεία Υ9α/76908/05-9-2014 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, «Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση 
της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 
του ν. 4213/2013)» (Β’ 2425).

Άρθρο 4
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Υ9α/87340/
08-10-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας 
(Β’ 2774).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Υγείας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
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Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./247/18047 (2)
    Κατανομή για το διορισμό συγγενή αποβιώσα-

ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 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), την παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και την παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

4. Το π.δ. 1/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’1), το π.δ. 
2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 «Έλεγ-
χος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπι-

κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμί-
σεις» (Α΄ 218).

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1.3.2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

7. Το υπ’ αρ. 67438/17.9.2021 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα/
Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα 
Μόνιμου Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε κενή οργανική θέση, 
κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας - Π.Ε. Ευβοίας, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 
14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02057391012210004*
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