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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. οικ 2/844/0022 (1)
Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπη−

ρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης 
εντολής στους φορείς της περ. 12 της υποπαραγρά−
φου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. 9 και 12 της υποπαραγράφου 

Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/
2012 (ΦΕΚ Α΄ 222).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−

γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Στους δικηγόρους, που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση 
πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής, στους φορείς 
της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου 
Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), 
επεκτείνεται και έχει ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, 
η υπ’ αριθμ. 2/17132/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 498) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ. 4146 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοι−

νής υπουργικήςαπόφασης (ΦΕΚ 2883/Β΄/2012) «Τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28.2.2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β΄/2012) “Κα−
τάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χο−
ρηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του 
ασφαλισμένου”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Φ.42000/οικ.12485/1481/6.6.2012 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β΄/2012)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ −

ΥΓΕΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4025/2011 «Ανα−
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