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κόλυνσης του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.08.2015) και
υπόκεινται σε ανελαστικές προθεσμίες.
8. Τις αριθμ. ΔΟΔΑ0008262ΕΞ2018/04-07-2018, ΔΟΔΑ0008260ΕΞ2018/04-07-2018, ΔΟΔΑ0008622ΕΞ2018/
12-07-2018 και ΔΟΔΑ0009180ΕΞ2018/24-07-2018 αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής
Διαχείρισης που αφορούν υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων (ΑΔΑ: ΩΤΧΔΗ-ΝΜΠ, 7ΥΡΝΗ-ΞΩΠ,
Ψ7Θ2Η-ΩΙΨ, 6Ι12Η-89Φ).
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη ογδόντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (88.000 €)
περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-140 και ΚΑΕ 0511, οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για εκατόν είκοσι (120) υπαλλήλους των
κάτωθι υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης θησαυροφυλακίου
και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γ.Λ. Κράτους για το
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας
σε ΦΕΚ και έως 31-12-2018 και για μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ώρες συνολικά ο καθένας, ως έξης:
α) Για 2 υπαλλήλους στο Γραφείο Γενικής Διευθύντριας.
β) Για 40 υπαλλήλους στη Δ/νση Λογιστικής Γενικής
Κυβέρνησης.
γ) Για 38 υπαλλήλους στη Δ/νση Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων.
δ) Για 25 υπαλλήλους στη Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών κανόνων.
ε) Για 15 υπαλλήλους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών,
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα
κοινοποιούνται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. ΠΟΛ. 1149
(2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 Α΄),
όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (238 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το
Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου».
9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.
10. Την αριθμ. 146513/24.07.2018 απόφαση της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ7Λ7-Ο11), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας έως 23.01.2019 ο Δήμος Μεγαρέων της Π.Ε.
Δυτικής Αττικής και όλοι οι Δήμοι της Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
11. Το γεγονός ότι οι εν λόγω καταστροφικές πυρκαγιές
είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και
οικονομική ζωή στους ανωτέρω Δήμους.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
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1. Παρατείνονται μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2019
οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών
προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια
εγκατάσταση (έδρα) στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα, στη Δημοτική Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και στη Δημοτική
Ενότητα Καλάμου του Δήμου Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής καθώς και στη Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής που
λήγουν ή έληξαν από 23.07.2018 μέχρι και 23.01.2019.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2019
η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την
23η Ιουλίου 2018 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και
οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 59311
(3)
Τροποποίηση (1η) της αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/
15-06-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών
ειδών - γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής
αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ» (Β΄ 2284).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. To άρθρο 27 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών
Στόχων Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022
και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), «Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄ 128), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. Υ80/06/11/2017 (Β΄ 3904) απόφαση του
Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
8. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011
(Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με
τις αριθμ. Φ90380/5383/738/2012 (Β΄ 1233), ΕΜΠ5/2012
(Β΄ 3054), 55471/2013 (Β΄ 1561), Γ3γ/35539/2016
(Β΄ 1653) και ΕΑΛΕ/49231/2017 (Β΄ 4443) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.
9. Την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/15-06-2018 υπουργική
απόφαση, με θέμα «Διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών - γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών
ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ» (Β΄ 2284,
ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-Π3Ξ).
10. Το αριθμ. πρωτ. 575/31-07-2018 έγγραφο εκ του
Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
11. Την με αριθμό 804 απόφαση της 473ης/15-06-2018
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΥ.
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
δεν προκαλούνται πρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις στον Προϋπολογισμό ΕΟΠΥΥ και δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, σε
συνέχεια του ανωτέρω (10) σχετικού, μόνο ως προς την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, η οποία μετατίθεται την
1η Οκτωβρίου 2018.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/
15-06-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 2284/2018, ΑΔΑ:
7ΧΟΜ465ΦΥΟ-Π3Ξ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

