
 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1593
5 Ιουλίου 2011

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και θέσεων ειδικών συμβούλων−ειδικών συνεργα−
τών και μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων. ...... 1

Αντικατάσταση των παραγράφων 6α και 10 της 
1130277/ΕΞ/2010−0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1670, 
τ. Β΄), όπως ισχύει. ......................................................................... 2

Χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας σε Μονάδα 
Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς στο Π.Γ.Ν. Αλεξαν−
δρούπολης. .......................................................................................... 3

Τροποποίηση της Υ4α/οικ.96439/2009 υπουργικής 
απόφασης «Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μο−
νάδα Μεταμόσχευσης Καρδιάς − Πνευμόνων στο 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». .............. 4

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Τσιτωνάκη Δέσποινα του 
Νικολάου, κατοίκου Πειραιά. ................................................ 5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Β΄ εξάμη−
νο του έτους 2011 υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. .......................................................................................... 6

Μεταβίβαση της ασφαλιστικής περιοχής του Παραρ−
τήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Χαλκηδόνας στο Παράρτημα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κουφαλίων». ............................................................. 7

Μεταβίβαση της ασφαλιστικής περιοχής του Παραρ−
τήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Δερβενίου στο Παράρτημα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ξυλοκάστρου. ......................................................... 8 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΚ/12989 (1)
 Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Διοικητικής Με−

ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
θέσεων ειδικών συμβούλων−ειδικών συνεργατών και 
μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 55, 56 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

β. Του Π.Δ/τος 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/88) «Οργανισμός Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης».

γ. Του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27−6−2011) «Διάσπαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερι−
κών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης...».

δ. Του Π.Δ/τος 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/2011) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. Οικ. 2/8098/0022/9−2−2004 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Αποδοχές 
μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των 
Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 332/Β/11−2−2004).

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύψους 144.781,73 € για 
το τρέχον οικονομικό έτος που θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Ε.Φ 07−150 και σε ετήσια βάση ποσό 
ύψους 286.908,60 €, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται, από 27/06/2011, Πολιτικό Γραφείο 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, για να επικουρεί στο έργο του τον 
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, του οποίου η θέση συστάθηκε με τη 
διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις διατάξεις του 
Π.Δ/τος 65/2011.

2. Στο Πολιτικό αυτό Γραφείο συνιστώνται, για την εκ−
πλήρωση του σκοπού του, πέντε (5) θέσεις μετακλητών 
διοικητικών υπαλλήλων και τέσσερις (4) ενιαίες θέσεις 
ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

22017
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    Αριθμ. Δ16Α 1093861 ΕΞ 2011 (2)
Αντικατάσταση των παραγράφων 6α και 10 της 1130277/

ΕΞ/2010−0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1670, τ. Β΄), όπως 
ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3888/2010, όπως 

ισχύουν (ΦΕΚ 175 Α΄/30 Σεπτεμβρίου 2010) και ιδιαίτερα 
της παρ.7 με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον 
Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει: 

α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που 
έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης από τα προβλε−
πόμενα στην παράγραφο 1, μπορεί να υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα της παραγράφου 1, 

β) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της 
παραγράφου 1 μετά την 29η Οκτωβρίου 2010, για χρέη 
που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νό−
μου αυτού, 

γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη 
ρύθμιση βεβαιωμένων αλλά μη ληξιπρόθεσμων οφειλών 
και 

δ) τις προϋποθέσεις χορήγησης και διάρκειας ισχύος 
του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στους 
οφειλέτες που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις 
τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.δ. 356/74 
(ΦΕΚ 90 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 Α΄) 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 18 ν. 
2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) καθώς και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 
1109793/6134−11/0016/ΠΟΛ 1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β΄/
1999), όπως ισχύει σήμερα.

4. Το γεγονός ότι πολλοί οφειλέτες επιθυμούν να 
ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αλλά αδυνατούν να 
καταβάλουν αναδρομικά τις δόσεις από 29.10.2010. 

5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αντίθετα επιδιώκεται η άμεση αύξηση των 
εσόδων, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 6 α) της 1130277/ΕΞ/2010−0016/05.10.2010 
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1670, τ. Β΄) όπως τέθηκε και ισχύει, μετά την 
παράγραφο 1 της 1164257/ΕΞ/0016/30.11.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 
1978, τ. Β΄/21.12.2010), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) εφόσον ζητήσουν να υπαχθούν σε πρόγραμμα δό−
σεων των περιπτώσεων β έως και στ των διατάξεων 
της παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 3888/2010, πρέπει να κατα−
βάλουν το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις επιβαρυμένες με 
προσαύξηση ένα τοις εκατό (1%) ανά μήνα, των οποίων 
ο αριθμός θα είναι ίσος ή μικρότερος με τις εναπομεί−
νασες δόσεις της ρύθμισης του ν. 3888/2010 κατά την 
ημερομηνία της υπαγωγής τους, λαμβανομένων υπόψη 
και των ελαχίστων ποσών με βάση τις διατάξεις. Η χο−
ρήγηση έκπτωσης επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 
καταβολής υπολογίζεται σύμφωνα με τις δόσεις του ως 
άνω προγράμματος ρύθμισης που θα επιλεγεί».

2. Η παράγραφος 10 της 1130277/ΕΞ/2010−0016/05.10.2010 
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1670, τ. Β΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση 
της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 και 

συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ. 26
του ν.1882/90, όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενη−
μερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μηνιαίας ισχύος, κατά 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8, της Α.Υ.Ο. 
1109793/6134−11/0016/ΠΟΛ 1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β΄/
1999), όπως ισχύει.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2011

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/55520 (3)
Χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας σε Μονάδα 

Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς στο Π.Γ.Ν. Αλεξαν−
δρούπολης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2737/99 (Φ.Ε.Κ. 

174/τ. Α΄/99) «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και 
οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποι−
ηθεί και ισχύουν σήμερα. 

2. Το Π.Δ. 6/01 (Φ.Ε.Κ. 3/τ. Α΄/01) «Κανονισμός Λειτουρ−
γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

3. Την αριθμ. Υ4α/109058/04 (ΦΕΚ 71/Β/05) υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουρ−
γίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Ιστών (Κερατοει−
δούς, Δέρματος) και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας αυτών» και όπως αυτή συμπληρώθηκε 
με την Υ4α/40690/08 (ΦΕΚ 1730/Β/28−8−08). 

4. Την αριθμ. Υ4α/οικ. 15545/07 υπουργική απόφαση 
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδες Μεταμό−
σχευσης Ιστών και Κερατοειδούς και Δέρματος» (ΦΕΚ 
190/Β/07). 

5. Το Π.Δ. 93/2002 (ΦΕΚ 79/Α/02) Προσόντα και καθή−
κοντα Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων.

6. Το Π.Δ. 95/00 (Φ.Ε.Κ. 76/Α/00) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299 (ΦΕΚ 240/Α/00).

7. Το αριθμ. 21799/25211.4/24−12−2010 έγγραφο του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης για χορήγηση οριστικής άδειας στη 
Μονάδα Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς.

8. Το αριθμ. 901/28−1−2011 έγγραφο της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης «Χορήγηση οριστικής άδειας 
λειτουργίας Μονάδας Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς 
στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης».

9. Το αριθμ. Ε.Ο.Μ.οικ./1003/13−05−2011 έγγραφο με συ−
νημμένο το απόσπασμα πρακτικού της από 03−05−2011 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Μετα−
μοσχεύσεων.

10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1ο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α΄ 98) και το γεγονός 
ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε Οριστική άδεια λειτουργίας στη Μονάδα 
Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρού−
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πολης που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζουν οι διατάξεις της αριθμ. Υ4α/109058/04 (ΦΕΚ 
71/Β/05) υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύ−
σεων Ιστών (Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία 
χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών» 
και όπως αυτή συμπληρώθηκε με την Υ4α/40690/08 
(ΦΕΚ 1730/Β/28−8−08).

Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς εντάσσεται 
στα πλαίσιο λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Οφθαλ−
μολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Επιστημονικός 
υπεύθυνος ορίζεται ο Συντονιστής Διευθυντής Βασίλει−
ος Κοζομπόλης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του ΔΠΘ.

Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμο−
σχεύσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι η Μονάδα Μεταμό−
σχευσης δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Το ανωτέρω Νοσοκομείο σε κάθε περίπτωση μεταβο−
λής της στελέχωσης της Μονάδας, ενημερώνει άμεσα 
τους αρμόδιους φορείς και υποβάλλει εκ νέου αίτημα 
αξιολόγησης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/41802 (4)
Τροποποίηση της Υ4α/οικ.96439/2009 υπουργικής από−

φασης «Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδα 
Μεταμόσχευσης Καρδιάς − Πνευμόνων στο ΩΝΑΣΕΙΟ 
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2737/99 (Φ.Ε.Κ. 174/τ. Α΄/99) 

«Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργάνων και 
άλλες διατάξεις».

2. Το Π.Δ. 6/01 (Φ.Ε.Κ. 3/τ. Α΄/01) «Κανονισμός Λειτουρ−
γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων». 

3. Την αριθμ. Υ4α/71720/2005 (ΦΕΚ 1043/Β/05) υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας των Μονάδων Μεταμόσχευσης συμπαγών 
Οργάνων, των Μονάδων Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας 
λειτουργίας αυτών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. Υ4α/93563/2009 (ΦΕΚ Β 1660)».

4. Το Π.Δ. 95/00 (Φ.Ε.Κ. 76/τ. Α΄/00) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299 (ΦΕΚ Α 240).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 96439/09 Υ.Α. «Χορήγηση 
άδειας λειτουργίας σε Μονάδα Μεταμόσχευσης Καρ−
διάς − Πνευμόνων στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ» (ΦΕΚ Β 1503).

6. Τα υπ’ αριθμ. 512/22−10−2010 και 456/10/2009 έγγραφα 
του Ω.Κ.Κ.

7. Το αριθμ. Οικ.626/30−3−2011 έγγραφο του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, απόσπασμα πρακτικού 
συνεδρίαση της 21−3−2011 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ.

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Υ4α/οικ.96439/2009 υπουρ−
γική απόφαση «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μο−
νάδα Μεταμόσχευσης Καρδιάς − Πνευμόνων στο Ω.Κ.Κ.» 
ως προς τον ορισμό του επιστημονικά υπευθύνου ως 
ακολούθως: 

Επιστημονικός υπεύθυνος ορίζεται ο Διευθυντής της Α΄ 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ανδρέας Μπαϊρακτάρης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
(5)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Τσιτωνάκη Δέσποινα του Νικολά−
ου, κατοίκου Πειραιά.

  Με την αριθμ. 4543/14−06−2011 απόφαση Αντιπεριφε−
ρειάρχη Πειραιά,  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247) 
του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 
93/1993 (Α΄ 39),  του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43) 
και την 61/11−1−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττι−
κής (Φ.Ε.Κ. 18/τ. Β΄/14−1−2011) και του άρθρου 186 παρ. 11 
περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) χορηγείται στην 
Τσιτωνάκη Δέσποινα του Νικολάου,  κατοίκου Πειραιά,  
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, 
για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργα−
νωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
F

        Αριθμ. 1532 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Β΄ εξάμηνο 

του έτους 2011 υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18 
εδ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003, σύμ−
φωνα με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας 
με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
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εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3896/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 152/1−7−2011).

4. Tις διατάξεις του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010).
5. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.Κ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 «Συλ−

λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/27.12.2010) 

Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Διοί−

κησης και της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση των οποίων 
θα απασχοληθεί το προσωπικό των ανωτέρω Διευθύν−
σεων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, οι 
οποίες προέκυψαν από την αυτοδίκαιη μετάταξη από 
1−7−2011 εκατόν εξήντα (160) περίπου υπαλλήλων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1965/21−12−2010/
τ. Β΄ και 1270/6−8−2010/τ. Β΄) και ειδικότερα αφενός την 
ανάγκη επεξεργασίας των προσωπικών μητρώων των 
παραπάνω μετατασσόμενων υπαλλήλων και την κατά−
ταξη τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφετέρου 
την ανάγκη τακτοποίησης του αρχείου των προσωπι−
κών μητρώων των συνταξίοδοτηθέντων υπαλλήλων της 
πρώην Ν.Α. Λάρισας, καθώς και την ανάγκη καταστρο−
φής του αρχείου των εκδοθέντων από τη Ν.Α. Λάρισας 
διαβατηρίων κατά την τελευταία πενταετία.

9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
των εν λόγω υπαλλήλων έχουν προβλεφθεί σχετικές 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

10. Την αριθμ. 2310/10−6−2011 (Α/Α 1558) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά με την έγκριση δέ−
σμευσης της απαιτούμενης πίστωσης για την πληρω−
μή της δαπάνης για την αποζημίωση της υπερωριακής 
απασχόλησης των υπαλλήλων.

11. Το γεγονός ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2011 
από το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Διοίκησης 
και στη Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη δεκαεπτά 
(17) υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά 
για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών από 
ώρα 15.00 έως και ώρα 20.000 και συγκεκριμένα δέκα 
(10) υπάλληλοι της Δ/νσης Διοίκησης και τέσσερις (4) 
υπάλληλοι της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη μέ−
χρι τη συμπλήρωση εξήντα (60) ωρών ο καθένας για 
έξι (6) μήνες και τρεις (3) υπάλληλοι της Δ/νσης Διοί−
κησης μέχρι είκοσι (20) ώρες ο καθένας και μέχρι τη 
συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών για έξι (6) μήνες, 
αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση δεκατριών (13) υπαλλήλων της Δ/νσης Διοί−
κησης και τεσσάρων (4) διοικητικών υπαλλήλων της 
Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2011, λόγω κάλυψης 
των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το 
Β’ εξάμηνο του έτους 2011: 

α) μέχρι 840 ώρες συνολικά για δεκατέσσερις (14) 
υπαλλήλους των Διευθύνσεων Διοίκησης και Εξυπηρέ−
τησης του Πολίτη και 

β) μέχρι 360 ώρες συνολικά για τρεις (3) υπαλλήλους 
της Δ/νσης Διοίκησης και συγκεκριμένα

Υπερωρίες: Δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι με δέκα (10) 
ώρες το μήνα για έξι (6) μήνες = 14 x 10 x 6 = 840 ώρες 
και

Υπερωρίες: Τρεις (3) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες το 
μήνα για έξι (6) μήνες = 3 x 20 χ 6 = 360 ώρες.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 
υπαλλήλους θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2011.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 13.000 ευρώ, 
θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονο−
μικού έτους 2011, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί−
ζονται οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Διοίκησης και Εξυ−
πηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η παρούσα απόφαση ορίζεται να έχει αναδρομική ισχύ 
ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 30 Ιουνίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
        Αριθμ. απόφ.     143 (7)
Μεταβίβαση της ασφαλιστικής περιοχής του Παραρτή−

ματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Χαλκηδόνας στο Παράρτημα ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Κουφαλίων. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ − ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
  (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 22/23−6−2011)

Α  φού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του A.N. 1846/51, όπως τροποποιή−

θηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 
β) Του άρθρου 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ 

(ΑΥΕ 55575/1.479/18.11.65, ΦΕΚ 816/Τ.β΄/7.12.65). 
γ) Της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του 

Ν.Δ. 3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν. 861/79. 

δ) Της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν.Δ. 3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 αρθρ. 
48 του Ν. 2676/1999. 

ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37).

2. Την με αριθμ. 552/Συν.40/26−5−11 απόφαση της Τοπι−
κής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του Υποκαταστήματος 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ιωνίας Θεσ/νίκης.

3. Την με αριθμ. 071/16/21−6−2011 εισήγηση της Διεύ−
θυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 
με θέμα: «Μεταβίβαση της ασφαλιστικής περιοχής του 
Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Χαλκηδόνας στο Παράρτημα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κουφαλίων».

4. Τις απόψεις των μελών.
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5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της 
Υπηρεσίας πλην των Α. Κουμπούρη, Θ. Κακαβά, Ι. Δούκα 
και Δ. Μπαζΐγου οι οποίοι μειοψήφισαν, αποφασίζει κατά 
πλειοψηφία:

Την μεταβίβαση της ασφαλιστικής περιοχής του Πα−
ραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Χαλκηδόνας στην ασφαλιστική 
περιοχή του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κουφαλίων.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύ−
ρωση των Πρακτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. απόφ. 142 (11)
Μεταβίβαση της ασφαλιστικής περιοχής του Παραρ−

τήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Δερβενίου στο Παράρτημα ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Ξυλοκάστρου.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ − ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. 22/23−6−2011)

  Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του A.N. 1846/51, όπως τροποποιή−

θηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 
β) Του άρθρου 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ 

(ΑΥΕ 55575/1.479/18.11.65, ΦΕΚ 816/Τ.β΄/7.12.65). 
γ) Της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του 

Ν.Δ. 3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν. 861/79. 

δ) Της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν.Δ. 3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρ. 
48 του Ν. 2676/1999. 

ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37).

2. Την με αριθμ. 149/Συν. 18/16−5−11 απόφαση της Τοπικής 
Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του Υποκαταστήματος 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κιάτου.

3. Την με αριθμ. 071/13/21−6−2011 εισήγηση της Διεύ−
θυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 
με θέμα: «Μεταβίβαση της ασφαλιστικής περιοχής του 
Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Δερβενίου στο Παράρτημα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ξυλοκάστρου».

4. Τις απόψεις των μελών.
5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της 

Υπηρεσίας πλην των Δ. Κουμπούρη, Θ. Κακαβά, Ι. Δούκα 
και Δ. Μπαζίγου οι οποίοι μειοψήφισαν, αποφασίζει κατά 
πλειοψηφία:

Την μεταβίβαση της ασφαλιστικής περιοχής του Πα−
ραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Δερβενίου στην ασφαλιστική 
περιοχή του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ξυλοκάστρου.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύ−
ρωση των Πρακτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02015930507110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr




