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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/27098/0022
(1)
Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης ερ−
γασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απα−
σχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες
για το χρονικό διάστημα από 1.4.2013 έως 31.12.2013,
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υπο−
χρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί
εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρε−
σίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών.

Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης ερ−
γασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας
απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσι−
μες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 1.4.2013
έως 31.12.2013, προς συμπλήρωση της υποχρεω−
τικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για
το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστη−
μάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής
Φρούρησης αυτών.........................................................................
Απόδοση στο Δημόσιο εισπράξεων των τραπεζών,
πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΕΛ.ΤΑ. που συμ−
μετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήμα−
τα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και αφορούν βεβαιωμένες στις
Δ.Ο.Υ. ατομικές οφειλές. ..........................................................
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων περιοχών
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περι−
φέρειας Αττικής. .............................................................................
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο Πα−
νεπιστήμιο Πειραιώς....................................................................
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας
2013. ...........................................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας της υπαλλήλου
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.................
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Βόνιτσας Ν. Αιτωλοακαρνανίας και μεταφορά των
αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιο−
χής στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λευκά−
δας..............................................................................................................
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
φιλιππιάδας Ν. Πρεβέζης και μεταφορά των αρ−
μοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Άρτας.......
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νέα
Καλλικράτεια μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ν. Μουδανιών..........
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στα Λι−
μενάρια Θάσου, μη αυτοτελές Γραφείο του Πα−
ραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λιμένα Θάσου. .......................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015», όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση
της παρ. 2 από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοί−
κηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
β) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
138 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33
του ν. 1419/1984 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της ΚΥΑ 30482/22.3.1984
(ΦΕΚ 200 Β΄).
γ) Των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄)
«Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νό−
μων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως
αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα
εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ε) Του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄)
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρε−
σίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».
στ) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 2 της από 29.12.1980
Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομά−
δος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με άρθρο
πρώτο του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄).
ζ) Του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 39Α΄/
2.3.2011).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα».
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
υπ’ αριθμ. 62897/6.7.2012 (ΦΕΚ 2094/Β΄/6.7.2012) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωνσταντίνο Καραγκούνη».
4. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, αριθ. 6809/22.7.1983 (ΦΕΚ
456/Β΄) «Καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί
του εν γένει προσωπικού των φυλακών, Σωφρονιστικών
και Θεραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης».
5. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, αριθμ. 30482/2.4.1984 (ΦΕΚ
200/Β΄) «Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητικού και
φυλακτικού προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστικών και
Θεραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιο−
σύνης».
6. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι
υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις
ημέρες του χρόνου και για την κάλυψη των αναγκών
τους απαιτείται η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες
αυτών εκ μέρους των υπαλλήλων που υπηρετούν σε
αυτές.
7. Την υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού στις ανωτέρω
υπηρεσίες καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προ−
σωπικού σ’ αυτές λόγω αναστολής των διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα.
8. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες
για τη φύλαξη των κρατουμένων.
9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσι−
ακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, λόγω της
φύσεως της λειτουργίας τους (σε 24ωρη βάση όλες τις
ημέρες του χρόνου) απαιτείται η παροχή εργασίας κατά
τις νυχτερινές ώρες, από το προσωπικό του κλάδου ΔΕ
Φύλαξης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης.
10. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής εργασίας από
τους Προϊστάμενους Τμημάτων Φύλαξης των Κατα−
στημάτων Κράτησης α) κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του
Σωφρονιστικού Κώδικα καθοδηγούν και εποπτεύουν
τους άλλους υπαλλήλους και λογοδοτούν για τη σωστή
εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν αναθέσει
και β) κατά τις νυχτερινές ώρες πέρα από το υπο−
χρεωτικό ωράριο, προκειμένου να πραγματοποιούνται
έφοδοι για έλεγχο των Καταστημάτων Κράτησης ώστε
να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι διασάλευσης
της τάξης.

11. Το υπ’ αριθμ. 13893/6.3.2013 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το οποίο
προκύπτει ότι εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους
τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων
ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (3.556.094,06)
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πί−
στωσης του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 17−310.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται συνολική δαπάνη ύψους 3.556.094,03 € περίπου
για το χρονικό διάστημα από 1.4.2013 έως 31.12.2013, που
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0512 του Ειδι−
κού Φορέα 17−310, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια
πίστωση 5.000.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 20 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει, τις ώρες νυχτε−
ρινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής
και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαι−
ρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 1.4.2013
έως 31.12.2013, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό
που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και
της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, ως εξής:
Α) Για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας:
1. Νυχτερινή και ημερήσια απασχόληση κατά τις Κυ−
ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα
από 1.4.2013 έως 31.12.2013 του προσωπικού Καταστη−
μάτων Κράτησης:
− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε
46.080 θέσεις εργασίας μέχρι 276.480 ώρες = 884.736,00€
+ εργοδοτική εισφορά 45.121,54€ = 929.857,54€.
− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε
29.184 θέσεις εργασίας μέχρι 233.472 ώρες = 625.704,96€
+ εργοδοτική εισφορά 31.910,95€ = 657.615,91€.
2. Νυχτερινή απασχόληση εργασίμων ημερών για το
χρονικό διάστημα από 1.4.2013 έως 31.12.2013 του προ−
σωπικού Καταστημάτων Κράτησης:
− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε
98.745 θέσεις εργασίας μέχρι 387.489 ώρες = 929.973,60€
+ εργοδοτική εισφορά 47.428,65€ = 977.402,25€
− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε
50.848 θέσεις εργασίας μέχρι 406.784 ώρες = 817.635,84€
+ εργοδοτική εισφορά 41.699,43€ = 859.335,27€.
Β) Πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας απασχό−
λησης εργασίας:
1. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί στα Κατα−
στήματα Κράτησης τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες
για το χρονικό διάστημα από 1.4.2013 έως 31.12.2013:
υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 1.824
θέσεις εργασίας μέχρι 10.944 ώρες = 72.996,48€ + ερ−
γοδοτική εισφορά 3.722,82€ = 76.719,30€.
2. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για τους Προϊσταμένους Τμημάτων Φύλαξης που
υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης τις Κυριακές
και Εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από
1.4.2013 έως 31.12.2013:
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υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 306
θέσεις εργασίας μέχρι 1.836 ώρες = 15.000,12€ + εργο−
δοτική εισφορά 765,01€ = 15.765,13€.
3. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για τους Προϊσταμένους Τμημάτων Φύλαξης που
υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης για νυχτερινή
απασχόληση των εργασίμων ημερών για το χρονικό
διάστημα από 1.4.2013 έως 31.12.2013:
υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 306
θέσεις εργασίας μέχρι 4.680 ώρες = 37.486,80€ + εργο−
δοτική εισφορά 1.911,83€ = 39.398,63€
Με απόφαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα κατανε−
μηθούν οι παραπάνω θέσεις εργασίας και οι ώρες στα
Καταστήματα Κράτησης της Χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

F
Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Δ 1054845 ΕΞ 2013
(2)
Απόδοση στο Δημόσιο εισπράξεων των τραπεζών, πι−
στωτικών ιδρυμάτων και των ΕΛ.ΤΑ. που συμμετέ−
χουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.
(ΔΙΑΣ Α.Ε.) και αφορούν βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ατο−
μικές οφειλές.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, «Περί Κωδικός Εισπρά−
ξεως Δημοσίων Εσόδων.» (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974, «Περί Κωδι−
κός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90Α΄), όπως
ισχύουν, με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανα−
τεθεί κατ’ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις
Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας
ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρο−
μεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και
η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για
την είσπραξη αυτών.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 90 κ.επ. του
ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄),
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του αρ. 13 του ν. 3888/2010, με τις
οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών, να
καθορίσει με αποφάσεις του, μεταξύ άλλων, τη διαδι−
κασία είσπραξης.
5. Το π.δ. 284/88, «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 128Α΄), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 16/1989, «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσί−
ων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών.» (ΦΕΚ 6Α΄).
7. Το π.δ. 87/2012, «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ
142Α΄).
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8. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με ΠΟΛ.
1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 3338Β΄), «Πληρωμή βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και
στα ΕΛ.ΤΑ.».
9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
2574Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι−
κονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
10. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου απόδοσης των
εισπραχθέντων ποσών στο Δημόσιο.
11. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρού−
σας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζουμε την διαδικασία απόδοσης των εισπρα−
χθέντων ποσών στο Δημόσιο:
1. Οι φορείς είσπραξης αποδίδουν τα εισπραττόμενα
ποσά στο Ελληνικό Δημόσιο την επομένη της είσπρα−
ξης ημέρα.
2. Το αρχείο πληρωμών των βεβαιωμένων οφειλών,
θα αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα
περιέχει την ταυτότητα οφειλής σύμφωνα με τις προ−
διαγραφές που έχουν ορισθεί (ΑΦΜ, Κωδικός τράπεζας,
ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με ταυ−
τότητες οφειλής που δεν είναι έγκυρες, με συνέπεια
την αδυναμία πίστωσης των οφειλών, απορρίπτονται.
3. Δεν απαιτείται η ενημέρωση του αρμοδίου γρα−
φείου παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων
και ηλεκτρονικών επιστροφών εσόδων (Γραφείο στη
Γ.Γ.Π.Σ.) για τις περιπτώσεις απορρίψεων από τη ΔΙΑΣ
Α.Ε. λανθασμένων πληρωμών (π.χ. διότι δεν έχουν τηρη−
θεί οι υποχρεωτικοί έλεγχοι που ορίζονται στις παρα−
μέτρους ένταξης από το πιστωτικό ίδρυμα) και εφόσον
τα ποσά των απορρίψεων αυτών δεν έχουν αποδοθεί
στο Δημόσιο.
4. Στις περιπτώσεις που φορέας είσπραξης αιτείται
εγγράφως προς το αρμόδιο γραφείο παρακολούθησης
ηλεκτρονικών εισπράξεων και ηλεκτρονικών επιστρο−
φών εσόδων (Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ.), την απόρριψη συγκε−
κριμένης πληρωμής η οποία έχει αποδοθεί στο Δημόσιο:
Α) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και έχει ενημερώσει την μερίδα του
φορολογούμενου, το αίτημα για απόρριψη δεν γίνεται
αποδεκτό.
Β) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή δεν έχει αποστα−
λεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μετά την διερεύνηση του
αιτήματος σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της
Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) προκύπτει ότι αυτό
μπορεί να ικανοποιηθεί, τότε αποστέλλεται απορριπτικό
αρχείο στη ΔΙΑΣ Α.Ε. για την τακτοποίησή του.
5. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών θα γίνεται,
με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος
προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί
αυτών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των ει−
σπράξεων ο λογαριασμός 200/1/21010 Ελληνικό Δημό−
σιο − Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών της Δ.Ο.Υ.
Κατοίκων Εξωτερικού.
6. Με την πίστωση του ανωτέρω λογαριασμού, η Τρά−
πεζα της Ελλάδος αποστέλλει στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων
Εξωτερικού χωριστή απόδειξη κατάθεσης για τις ει−
σπράξεις αυτές, η οποία θα εισάγεται στο ημερολόγιο
πληρωμών χρεώνοντας το λογαριασμό 200/1/21010 Ελ−

ΑΔΑ: ΒΕΑΣ1-Ω4Ρ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ληνικό Δημόσιο − Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πλη−
ρωμών.
7. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρο−
μείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη
Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων−Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ.
ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονο−
μασία «ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.» με ανάλυση
κατά Τράπεζα, αριθμό έγκυρων συναλλαγών, ποσό, γε−
νικό σύνολο.
8. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, θα εισάγει το γενικό
σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων
πιστώνοντας το λογαριασμό 111−763 «Τακτοποιητέες
Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών − Βεβαιωμένων εσό−
δων μέσω Τραπεζών».
9. Επί πλέον η ΔΙΑΣ Α.Ε. στο τέλος κάθε μήνα απο−
στέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) συγκε−
ντρωτική κατάσταση με τις εισπράξεις των ανωτέρω
εσόδων στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., για τη λογιστική τα−
κτοποίησή της.
10. Εφόσον οι φορείς είσπραξης καθυστερούν υπαι−
τίως την απόδοση των ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο,
η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης θα κα−
ταλογίζει τόκους υπερημερίας επί των ποσών αυτών.
Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΙΑΣ
Α.Ε. ποσό ίσο με το τόκο υπερημερίας καταλογίζεται
σε αυτή ομοίως από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής
Επιθεώρησης. Η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικής Επιθεώρησης για τέτοιες καθυστερήσεις
θα γίνεται από την Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων−
Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ.
11. Η Γ.Γ.Π.Σ. (Δ/νση 30η Εφαρμογών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών), με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που πα−
ραλαμβάνει από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και τους φορείς είσπραξης,
αποστέλλει άμεσα ηλεκτρονικά αρχεία στις αρμόδιες
Δ.Ο.Υ. για την πίστωση των χρεών των υπόχρεων κα−
θώς και για τη λογιστική ενημέρωση των εισπρακτέων
εσόδων και των ημερολογίων εισπράξεων/πληρωμών,
πιστώνοντας τον λογαριασμό 111−762 «Τακτοποιητέες
Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών − Πληρωμές με
Ταυτότητες Οφειλών» και χρεώνοντας τον λογαριασμό
111−763 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειρι−
στών − Βεβαιωμένων εσόδων μέσω Τραπεζών».
12. Στην περίπτωση καταβολής ποσού για χρέος το
οποίο έχει εξοφληθεί, το ποσό που έχει πληρωθεί για
το χρέος αυτό επιστρέφεται στο φορολογούμενο μέσω
της Δ.Ο.Υ., τηρουμένων των διατάξεων του ν.δ. 356/1974,
«Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.» και του
π.δ. 16/89 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονο−
μικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων
και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών.» Ανάλογη διαδικασία
τηρείται και σε λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις αδυνα−
μίας πίστωσης των χρεών.
13. Οι Τράπεζες που δεν αποστέλλουν στο Δημόσιο
πληρωμές που έχουν λάβει από τους φορολογούμενους
εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, ευθύνονται
έναντι των πελατών τους για τις συνέπειες της εκπρό−
θεσμης πληρωμής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 15141/1890
(3)
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων περιοχών της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται
η υπ’ αριθμ. Φ2/18539/1939/2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περιοδικός τεχνικός
έλεγχος οχημάτων περιοχών της επαρχίας Τροιζηνίας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου
18 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών
ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις για
τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49).
β. Της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999
(Α΄ 57).
γ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση
διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημά−
των» (Β΄ 781).
δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιή−
θηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε. Του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141).
στ. Των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. Υ43/2012 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου
Καλογιάννη» (Β΄ 2094).
2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οχήματα των κατηγοριών του Παραρτήματος Ι της
υπ’ αριθμ. 37566/5116/10/2011 (Β΄ 87/2012) απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τεχνικός
έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκού−
μενων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2009/40/ΕΚ
και 2010/48/ΕΕ» που έχουν έδρα (διεύθυνση κατοικίας
του ιδιοκτήτη), όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια κυ−
κλοφορίας του οχήματος, τους δήμους Αίγινας, Τροιζη−
νίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλονται σε περι−
οδικό τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ. Τα επιβατικά οχήματα
ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής
χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους που
έχουν έδρα τις παραπάνω περιοχές υποβάλλονται σε
περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με πρόγραμμα πρό−
σκλησης που εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής.
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
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και των νήσων Αίγινας, Κυθήρων, Σπετσών και Ύδρας»
(Β΄ 430) και η υπ’ αριθμ. Φ8/59152/6571/6.10.2003 από−
φαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Ανάκληση της Φ2/18539/1939/2003 (ΦΕΚ 430/Β΄) από−
φασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
“Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων περιοχών της
επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Αίγινας, Κυθήρων,
Σπετσών και Ύδρας”».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 41896/Β2
(4)
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ
50/11.4.1991 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του
προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 169 παρ. 13 του
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/25.9.1992
τ.Α΄) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προ−
σωπικού των δημοσίων υπηρεσιών − πλην των εκπαιδευ−
τικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης − και των ΝΠΔΔ».
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.5./344/οικ. 9048/2.4.2009
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύνταξη εκθέ−
σεων αξιολόγησης − Μοριοδότηση υποψηφίων προϊστα−
μένων Γενικής Διεύθυνσης».
5. Το υπ’ αριθμ. 20127249/20.12.2012 έγγραφο του Πα−
νεπιστημίου Πειραιώς.
6. Την υπ’ αριθμ. 20127140/18.12.2012 Πρυτανική Πρά−
ξη Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού
Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 54 του Ν. 1943/1991, ως ακολούθως:
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη−
τικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο.
β) Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Διοικητικού Προσωπικού, με τους νόμιμους
αναπληρωτές τους, ως μέλη.
2. Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο εισηγητής του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.
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3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού,
με το νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Ως αναπληρωτής του Προέδρου της Ειδικής Επιτρο−
πής Αξιολόγησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού. Σε περίπτωση που
και ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη−
τικού Προσωπικού ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο
νόμιμος αναπληρωτής του δε δύναται να προεδρεύσει
της Επιτροπής.
5. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιο−
λόγησης είναι διετής και συμπίπτει με τη θητεία των
μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προ−
σωπικού.
6. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η
εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης που περιέχουν ειδι−
κή αιτιολογία για βαθμολογία κριτηρίων αξιολόγησης με
βαθμό 9 ή 10 ή με βαθμό 4 και κάτω, κατά τη διάταξη της
παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καθώς
και η κρίση σχετικά με το αν η παρατιθέμενη αιτιολογία
τεκμηριώνεται σε συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή
γεγονότα και σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον
τα περιγραφόμενα στοιχεία ή πραγματικά περιστατικά
δικαιολογούν την τεθείσα βαθμολογία, κατά τη διάταξη
της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 3044
(5)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας 2013.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α΄/27.12.2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999/(ΦΕΚ 154Α΄).
4. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010, (ΦΕΚ 40Α΄).
5. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999, (ΦΕΚ 180Α΄).
6. Την Α.Π. 565/6293/17.1.2013 Εγκύκλιο του Υ.Π.Α.Α.Τ.
«Έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2013.».
7. Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του εμπλε−
κόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2013,
κατά τις εκτός ωραρίου ώρες λόγω της φύσης του
προγράμματος.
8. Την υπ’ αριθμ. 123877/24.5.2005 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσι−
εύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 775/9.6.2005 σύμφωνα με την οποία η
διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου
έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
9. Την υπ’ αριθμ. 145/21.02.2013, Α.Δ.Α ΒΕΔΔ7Λ1−09Ρ
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, όπως καταχωρίστηκε
αντίστοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής
της Υ.Δ.Ε. Μεσσηνίας.

ΑΔΑ: ΒΕΑΣ1-Ω4Ρ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Την υπ’ αριθμ. 946/31.1.2013 και 3012/21.3.2013 από−
φασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί ορισμού
υπευθύνων δακοκτονίας.
11. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄).
12. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), απο−
φασίζουμε:
Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση προσω−
πικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας
2013 από την δημοσίευση της παρούσας έως και 31
Δεκεμβρίου 2013 ως κατωτέρω.
1) Διευθυντής Δακοκτονίας ή Αναπληρωτής Δ/ντής (1)
απογευματινές ώρες 200
2) Επόπτες Δακοκτονίας (4) ή οι κατά περίπτωση ανα−
πληρωτές, απογευματινές ώρες ανά επόπτη 200
3) Λογιστής Δακοκτονίας (1) απογευματινές ώρες 200
4) Γραμματέας Δακοκτονίας (1) απογευματινές ώρες
120
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/
2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) ο αριθμός των ωρών απογευματινής
υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τις (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης
ανά υπάλληλο, θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής με αμοιβή εργα−
σίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά υπάλ−
ληλο μηνιαίως.
Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (12.000 €), θα
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους
2013 (Απόφαση 8423/1.3.2013) Υπουργείου Εσωτερικών
για το πρόγραμμα Δακοκτονίας, που έχουν αναπτυχθεί
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου
στον Φορέα 5295 Κ.Α.Ε. 0511.0001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσί−
ευσή της.
Καλαμάτα, 21 Μαρτίου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 1/2013
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας της υπαλλήλου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143A΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015».
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/
97 (ΦΕΚ 107Α΄/1997). «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄/2011)
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίου μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−201.
6. Το γεγονός ότι απαιτείται το προσωπικό του Δη−
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας να απασχοληθεί και
υπερωριακά και πέραν του κανονικού ωραρίου για την
αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.
7. Την μοναδική υπάλληλο που υπηρετεί στο Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Ύδρας.
8. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του έτους απαι−
τείται η τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ύδρας.
9. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα−
σχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.500,00 ευρώ και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012.0001 Αποζημίωση για υπερω−
ριακή εργασία του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Υ. οικον.
έτους 2013, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε έως 31.12.2013 υπερωριακή απασχόλη−
ση με αμοιβή με τις προϋποθέσεις που Ορίζουν οι δια−
τάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, για το παρακάτω
προσωπικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.

Α/Α
1.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1

2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση της Υπαλ−
λήλου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως για το έτος 2013.
3. Η σχετική δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσόν των
1.500,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012.0001 του
προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Υ. χρήσεως 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ύδρα, 8 Μαρτίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
F
Αριθμ. Υ20/907
(7)
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Βόνιτσας Ν. Αιτωλοακαρνανίας και μεταφορά των
αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λευκάδας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4075/
2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.4.2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφά−
λισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή
της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ
315/τ.Β΄/10.11.1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−

ΑΔΑ: ΒΕΑΣ1-Ω4Ρ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.21/3327/30.8.80 (ΦΕΚ 893/τ.Β΄/12.9.80)
απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών με την
οποία συστάθηκε το Παράρτημα ΙΚΑ Βόνιτσας.
5. Την υπ’ αριθμ. Συν. 30/18.1.81 (ΦΕΚ 389/τ.Β΄/3.7.81)
απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος με την οποία καθορί−
στηκε αρχικά η ασφαλιστική του περιοχή και τις 456/
Συν. 56/22.12.81 (ΦΕΚ 17/τ.Β΄/19.1.82 και 174/Συν. 18/21.6.90
(ΦΕΚ 443/τ.Β΄/20.7.90) αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος
με τις οποίες στη συνέχεια ανακαθορίστηκε.
6. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν. 36/29.11.2012 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Βόνιτσας Ν. Αιτωλοακαρνανίας από 13 Μαΐου 2013.
Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλισπκής του περιοχής,
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του,
μεταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Υ20/808
(8)
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Φιλιππιάδας Ν. Πρεβέζης και μεταφορά των αρμο−
διοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο
Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Άρτας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.4.2012 «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ
315/τ.Β΄/10.11.1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.21/3686/16.12.83 (ΦΕΚ 2/τ.Β΄/5.1.84)
απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων με
την οποία εγκρίθηκαν οι υπ’ αριθμ. Υ20/1/7.12.83 και
Υ20/2/14.12.83 αποφάσεις του Διοικητή του ΙΚΑ σχετικά
με σύσταση Παραρτήματος ΙΚΑ στη Φιλιππιάδα, ορίστη−
κε η υπαγωγή του στο Τοπικό Υποκ/μα Πρεβέζης, και
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το γεγονός ότι άρχισε να λειτουργεί από 10 Οκτωβρίου
1984 (σχετ. το Γενικό Έγγραφο Υ20/808/5.10.84).
5. Την υπ’ αριθμ. 292/Συν. 29/26.7.84 (ΦΕΚ 582/τ.Β΄/
22.8.84) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύ−
ματος με την οποία καθορίστηκε αρχικά η ασφαλιστική
περιοχή του Παραρτήματος και ορίστηκε η μεταβολή
της υπαγωγής του από το Τοπικό Υποκ/μα Πρεβέζης
στο Τοπικό Υποκ/μα Άρτας καθώς και την υπ’ αριθμ. 226/
Συν. 20/8.7.85 (ΦΕΚ 522/τ.Β΄/10.9.85) απόφαση του Δ.Σ. με
την οποία προστέθηκε στην ασφαλιστική του περιοχή
η Κοινότητα Ρωμιάς του Νομού Πρεβέζης.
6. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν. 36/29.11.2012 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Φιλιππιάδας Ν. Πρεβέζης από 13 Μαΐου 2013.
Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής,
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του,
μεταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Άρτας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Υ10/536
(9)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νέα Καλ−
λικράτεια μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υπο−
καταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ν. Μουδανιών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα),
με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή
του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη
αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν.36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την υπ’ αριθμ. Υ20/559/01.03.2013
απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία
αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Παραρτή−
ματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νέας Καλλικρατειας και η μεταφορά
των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ν. Μουδανιών.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010)
«Νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την υπ’ αριθμ. 107/Συν.9/13.03.2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας
Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με την οποία παραχωρεί−
ται δωρεάν χώρος του Δήμου στη Νέα Καλλικράτεια
και αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάγιων λειτουργικών
δαπανών του υπό σύσταση Γραφείου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
του Δήμου Νέας Προποντίδας με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στη
Νέα Καλλικράτεια, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ν. Μουδανιών.
2. Στο Γραφείο θα εκτελούνται εργασίες για την εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
που ορίζονται με απόφαση Διοικητή.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 3 Απριλίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Υ20/528
(10)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στα Λιμενά−
ρια Θάσου, μη αυτοτελές Γραφείο του Παραρτήμα−
τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λιμένα Θάσου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα),
με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή
του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη
αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους.

2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν.36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την υπ’ αριθμ. Υ20/529/01.03.2013
απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία
αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Παραρτή−
ματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λιμεναρίων Θάσου και η μεταφορά
των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής
στο Παράρτημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λιμένα Θάσου.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010)
«Νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την υπ’ αριθμ. 78/Συν.6/14.03.2013 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου, σύμφωνα με την
οποία παραχωρείται δωρεάν χώρος του Δήμου στα
Λιμενάρια και αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάγιων λει−
τουργικών δαπανών του υπό σύσταση Γραφείου.
5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
της δημοτικής κοινότητας Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου
με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στα
Λιμενάρια Θάσου, μη αυτοτελές Γραφείο του Παραρ−
τήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λιμένα Θάσου.
2. Στο Γραφείο θα εκτελούνται εργασίες για την εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
που ορίζονται με απόφαση Διοικητή.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 3 Απριλίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02008370904130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

