
 

 

 

 
 

                                             Α∆Α: ΒΟΖΛ1-ΖΣΥ 

 

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση της υπ΄αριθµ. ∆17γ/02/5/ΦΝ439.1/16-1-2012 Απόφασης 

του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ( Τροποποίηση της 

πρότυπης προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του 

Ν.3316/2005( ΤΥΠΟΣ Β ). 

 
 
Σας πληροφορούµε ότι δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ B΄ 23/16-1-2012), η υπ΄ αριθµ. ∆17γ/02/5/ΦΝ439.1/16-1-2012 

Απόφαση µε θέµα: «Τροποποίηση της πρότυπης προκήρυξης για τις 

διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν.3316/05 (ΤΥΠΟΣ Β), που 

εγκρίθηκε µε την αρ. ∆17γ/07/85/ΦΝ439.1/28−7−2008 απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ Β 1582/7.8.2008) και τροποποιήθηκε µε την 

αρ. ∆17γ/06/102/ΦΝ439.1/27−6−2011 Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων ( ΦΕΚ B΄ 1581/30.6.2011)», που εκδόθηκε µε βάση 

τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3919/2011 (Α΄ 32) «Αρχή της 

επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην 

πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων». 
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Με την ως άνω Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων, τροποποιείται το πρότυπο τεύχος προκήρυξης για τις διαδικασίες 

ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν.3316/05 ( ΤΥΠΟΣ Β ) και ειδικότερα 

αντικαθίστανται τα εδάφια τέταρτο, πέµπτο και έκτο της παραγράφου 25.4 

του άρθρου 25 µε τίτλο «Τρόπος βαθµολόγησης Οικονοµικής 
Προσφοράς». 
 

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των 

Υπηρεσιών σας. Επιπλέον, η Εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι ( http://www. 

ggde.gr ).  
 

                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                                                               ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
                                                                                             
Κοινοποίηση:                                                                                  
1. Γραφείο  Υπουργού ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι.                               
2. Γραφείο Υφυπουργού ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι.                          

        3. Γραφείο  Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε.                          ΙΩΑΝΝΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 
       4. Γραφείο  Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.Σ.∆.Ε.                                     

5. Γραφείο  Γεν. ∆/ντών της Γ.Γ.∆.Ε.                            
6. ∆/νση Πληροφορικής ( για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα )                                                             
7. ∆/νση ∆17 (4).                                                            
          
 

 

 



 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 23
16 Ιανουαρίου 2012

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) για 
την κάλυψη δανείου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ...... 1

Τροποποίηση της αριθμ. Δ17α/07/102/Φ.2.2.1/28−06−
2011 (ΦΕΚ 1851 Β΄/2011) απόφασης του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Οδι−
κών Έργων Περιφερείας Αττικής (Δ9) της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργεί−
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε άλλες 
υπηρεσίες του Υπουργείου ................................................... 2

Τροποποίηση της πρότυπης προκήρυξης για τις δι−
αδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν.3316/05 
(ΤΥΠΟΣ Β), που εγκρίθηκε με την αρ. Δ17γ/07/85/
ΦΝ439.1/28−7−2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε. (ΦΕΚ Β 1582/7.8.2008) και τροποποιήθηκε με 
την αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27−6−2011 απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων (ΦΕΚ B΄ 1581/30.6.2011) ........................................................ 3

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά 
τις απογευματινές ώρες των υπαλλήλων που υπη−
ρετούν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων για χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως 
31/12/2012 ................................................................................................ 4

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 1754/ΕΓΔΕΚΟ 2324 1)
΄Εγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) για την 
κάλυψη δανείου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 «Ενί−

σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/194).

β. των άρθρων 10 παρ. 3 και 11 του Ν. 3429/05 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 
Α΄/314).

γ. του Ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης δημόσιου 
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄)

δ. του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)

ε. του άρθρου 4 του 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221) και του 
Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 
(ΦΕΚ Α΄/243)

στ. της παρ. 7 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 «Κα−
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε−
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α/66)

ζ. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579 Υπουργικής 
Απόφασης με θέμα: Διαδικασία λήψης δανείων με την 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις Δημόσιες 
Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α΄ ν.3429/2005 (ΦΕΚ 588/
Β/31.3.2009).

2. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ALX − 43795/2.12.2011 έγγραφο 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με θέμα: «Αίτημα Παροχής Εγ−
γύησης Ελληνικού Δημοσίου για την Εκταμίευση από τη 
Δανειακή Σύμβαση υπ’ αριθμ. FI−250552/14.07.2009».

3. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7075/2.11.2011 έγγραφο του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα 
την έγκριση της εκταμίευσης της δόσης του δανείου 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από την ΕΤΕπ.

4. Την υπ’ αριθμ. 1137 (δ) απόφαση της Συνεδρίασης 
της 24ης Νοεμβρίου 2011 του Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. για την έγκριση της εκταμίευσης ποσού ύψους 250 
εκ. € της υπ’ αριθμ. 25.052/14.7.2009 σύμβασης μεταξύ 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

5. το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/93807/0025/21.12.2011 έγκρι−
ση της Επταμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της υπ’ 
αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579/30.3.2009 Υπουργικής Από−
φασης (ΦΕΚ 588/Β/31.3.2009).

6. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ALX − 44030/22.12.2011 έγγραφο 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων 
απόφασης παροχής εγγύησης ελληνικού δημοσίου.
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282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

7. την από 23/12/2011 εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα 
ΔΕΚΟ με θέμα «Έγκριση για παροχή εγγύησης του Ελ−
ληνικού Δημοσίου στην ΕΤΕπ για τη κάλυψη δανείου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ποσού ύψους 250 εκατ. € (διακοσίων 
πενήντα εκατομμυρίων ευρώ)»

8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα 
προκληθεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του 
Δημοσίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογι−
στεί, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δη−
μοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 
κάλυψη δανείου της στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ποσού ύψους 
250 εκατ. € (διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ).

Επί του ανωτέρω ποσού δανείου για το οποίο παρέ−
χεται η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου καθορίζεται 
υπέρ αυτού προμήθεια 0,5%. Περαιτέρω ασφάλειες δεν 
επιβάλλονται.

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδο−
ση της απόφασης εγγύησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΙΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
    Αριθ. Δ17α/04/4/Φ.2.2.1 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ17α/07/102/Φ.2.2.1/28−06−2011 

(ΦΕΚ 1851 Β΄/2011) απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Οδικών Έργων Πε−
ριφερείας Αττικής (Δ9) της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα «Κωδικοποί−

ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του 
Π.Δ. 63/2005(Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 180 της Κωδικο−
ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3669/2008 (Α΄ 116).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 210 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

4. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Έργων» (Α΄28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ 189/2009 
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (Α΄221).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. 2876/07−10−2009 (Β΄ 2234) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» καθώς και 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 
«Περί καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων 
των Υπουργείων»

8. Την αριθμ. Δ3δ/7/5−Π/31−1−2001(Β΄ 158) απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Χαρακτηρισμός του έργου: «Συ−
ντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ Ν.Π. 
26» ως έργου Εθνικού Επιπέδου και ορισμός Δ/νουσας 
Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής.

9. Την αριθμ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊστα−
μένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων» (Β΄447), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την αριθμ. Δ17γ/07/45/ΦΝ439.4/13.3.2007 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Αποφαινόμενα όργανα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων και των εποπτευομένων νομικών προσώπων 
κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και 
συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005» (Β΄447).

11. Την αριθμ. Δ17α/07/102/Φ.2.2.1/28−06−2011 (ΦΕΚ 1851 
Β΄/2011) απόφαση του Υπουργού ΥΠΥ.ΜΕ.ΔΙ. «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφερείας 
Αττικής (Δ9) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε 
άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Δ17α/07/102/Φ.2.2.1/28−06−2011 
(ΦΕΚ/1851Β΄/2011) απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφερείας 
Αττικής (Δ9) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε 
άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου» ως εξής: Η παράγρα−
φος 1 αντικαθίσταται: «Αναθέτουμε, ως έργο εθνικού επι−
πέδου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 180 του Ν. 
3669/2008, στη Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) 
της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τις αρμοδιότητες της Προϊσταμέ−
νης Αρχής και στο Τμήμα Ε Μηχανικού Εξοπλισμού της 
Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) τις αρμοδιότητες 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «Συντήρηση της 
πλωτής γέφυρας Λευκάδας ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
F

   Αριθ. Δ17γ/02/5/ΦΝ 439.1 (3)
Τροποποίηση της πρότυπης προκήρυξης για τις διαδικα−

σίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν.3316/05 (ΤΥΠΟΣ Β), 
που εγκρίθηκε με την αρ. Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1/28−7−2008 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β 1582/7.8.2008) 
και τροποποιήθηκε με την αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27−
6−2011 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων (ΦΕΚ B΄ 1581/30.6.2011).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3919/11 (Α΄ 32) 

«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδι−
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καιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων».

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3316/05 
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη−
σης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄42).

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρ−
θρο τoυ Π.Δ. 63/2005(Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

5. Την 2876/07−10−2009 (Β΄ 2234) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Aλλαγή τίτλου Υπουργείων» καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 τoυ Π.Δ. 189/2009 
«Περί καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων 
των Υπουργείων»

6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη τροποποίησης 
της αρ. Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1/28−7−2008 απόφασης περί 
έγκρισης της προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης 
του άρθρου 6 του Ν.3316/05 (ΤΥΠΟΣ Β), επειδή με το 
άρθρο 7 του Ν. 3919/2011, καταργήθηκαν, μεταξύ άλλων, 
οι διατάξεις του Ν. 3316/2005, οι οποίες επέβαλαν την 
τήρηση των κατώτερων ορίων παραδεκτού των οικονο−
μικών προσφορών των υποψηφίων στους διαγωνισμούς 
του νόμου αυτού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το πρότυπο τεύχος προκήρυξης για τις 
διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν.3316/05 (ΤΥ−
ΠΟΣ Β), που εγκρίθηκε με την αρ. Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1/28−
7−2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία 
τροποποιήθηκε με την αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27−6−
2011απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων ως εξής:

1. Τα εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο της παραγρά−
φου 25.4 του άρθρου 25 με τίτλο «Τρόπος βαθμολόγησης 
Οικονομικής Προσφοράς» αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο βαθμός 100 αντιστοιχεί στη μέγιστη προσφερθείσα 
έκπτωση, ο δε βαθμός 0 στην ελάχιστη.

Η κάθε ποσοστιαία μονάδα έκπτωσης αντιστοιχεί σε 
100/Δ εκατοστιαίες μονάδες βαθμολογίας όπου Δ η 
διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης προσφερθεί−
σας έκπτωσης.

Για τον προσδιορισμό της βαθμολογίας της οικονο−
μικής προσφοράς γίνεται γραμμική παρεμβολή μεταξύ 
της μέγιστης και ελάχιστης προσφερθείσας έκπτωσης 
με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο βαθμό. [π.χ. για μέγιστη 
προσφερθείσα έκπτωση 20% και ελάχιστη προσφερ−
θείσα έκπτωση −20% η βαθμολογία στην προσφορά με 
έκπτωση (15%) είναι 100–5*2,5=87,5 −−> 88 ή η βαθμολογία 
οικονομικής προσφοράς με έκπτωση (−10%) είναι: 100– 
30*2,5=25, ή η βαθμολογία οικονομικής προσφοράς με 
έκπτωση (−10,85%) είναι:100 – 30,85*2,5=22,875 −−> 23] .»

2. H υπ’ αριθμ. 68 παραπομπή του παραρτήματος 
«Σημειώσεις−Παρατηρήσεις» καταργείται και οι παρα−
πομπές υπ’ αριθμ. 69,70 και 71 αριθμούνται σε 68,69 και 
70 αντίστοιχα.

Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
    Αριθ. Φ.80427/955/107 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις 

απογευματινές ώρες των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως 31/12/2012. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογι−

στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τις διατάξεις του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις του ν.4032/2011 «Κύρωση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού του Κράτους και των Προϋπολογισμών 
ορισμένων Ειδικών Ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού 
έτους 2012» (Α΄ 57).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (Α΄226) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

4. Το Π.Δ. 110/11−11−2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 243).

5. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής εργασίας για 
175 υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού 
Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012 (Ειδικός Φο−
ρέας 33−210) και ΚΑΕ 0511 θα ανέλθει στο διακοσίων 
είκοσι δύο χιλιάδων (222.000) ευρώ.

7. Το γεγονός της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στη 
Γ.Γ.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
κατά τις απογευματινές ώρες για 175 υπαλλήλους που 
υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως 
31/12/2012 και μέχρι 20 ώρες για κάθε υπάλληλο τον 
μήνα για τους παρακάτω λόγους:

1. Μελέτη για τον περαιτέρω εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότητα του νέου ασφαλιστικού /συντα−
ξιοδοτικού συστήματος με βάση τα δεδομένα που θα 
προκύψουν από την αξιολόγηση της εφαρμογής των 
νέων διατάξεων.

− Μελέτη των επιμέρους συνιστωσών του ασφαλιστι−
κού συστήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσι−
μότητα του και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 
κοινωνικών δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθεί, 
η δυνατότητα ανακαθορισμού του ύψους των ασφαλι−
στικών εισφορών.

− Κατάρτιση διατάξεων, αιτιολογικών εκθέσεων και εκ−
θέσεων αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων ενόψει προ−
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ετοιμασίας κατάθεσης σχεδίων νόμων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το 2012.

− Προετοιμασία και σύνταξη εγκυκλίων οδηγιών για:
α. τις ασφαλιστικές εισφορές επί των αποδοχών των 

αμειβόμενων με βάση το ενιαίο μισθολόγιο που ασφα−
λίζονται σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

β. την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για τον 
νέο πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 
(ΒΑΕ).

2. Εντοπισμός και διερεύνηση των προβλημάτων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των 
νόμων 3986/2011, 3996/2011 και 4024/2011 (ενδεικτικά 
αναφέρουμε την αύξηση ασφαλιστικών εισφορών στο 
Ε.Τ.Α.Α., τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για 
ελεύθερους επαγγελματίες στον Ο.Α.Ε.Δ., την αναγνώρι−
ση χρόνου ασφάλισης, την μελέτη ερωτημάτων πολιτών 
σχετικά με τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση.

− Αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην ασφάλι−
ση ατόμων στον Ο.Α.Ε.Ε. και στο Ε.Τ.Α.Α. (επαγγελματίες 
Τουρισμού, ιδιοκτήτες − χρήστες − εκμεταλλευτές οχη−
μάτων δημοσίας χρήσης, συγκρότηση μικτών κλιμακίων 
ελέγχου ασφάλισης οδηγών κάθε μορφής οχημάτων 
δημοσίας χρήσης, νέοι αγρότες που απασχολούνται 
σε φωτοβολταϊκά συστήματα, δημόσιοι υπάλληλοι που 
διορίζονται στο δημόσιο από 1/1/2011).

− Κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων, αιτιολογικών 
εκθέσεων και εκθέσεων αξιολόγησης συνεπειών ρυθ−
μίσεων για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων καθώς 
και οποιουδήποτε άλλου ζητήματος προκύψει.

− Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/41/ΕΕ (καταληκτική 
ημερομηνία 5/8/2012).

3. Καθορισμός του ποσοστού αναπλήρωσης Ταμεί−
ων Επικουρικής Ασφάλισης, λαμβανομένων υπόψη των 
πορισμάτων των αναλογιστικών μελετών για τη βιωσι−
μότητα τους, με σκοπό την αντιμετώπιση των οικονομι−
κών προβλημάτων τους και τη διασφάλιση της ομαλής 
καταβολής των συντάξεων στους ήδη συνταξιούχους 
και ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτηθούν.

− Μελέτη για τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατά−
σταση διατάξεων της γενικής και επιμέρους νομοθεσίας, 
αλλά και ειδικότερα για θέσπιση διατάξεων που αφορούν 
τους Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Το συντονισμό των ενεργειών των Οδηγιών:
α) 2010/41/ΕΕ της 7−7−2010 για την εφαρμογή της αρ−

χής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που 
ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και

β) 2011/24/ΕΕ για την διασυνοριακή υγειονομική πε−
ρίθαλψη.

− Την παρακολούθηση και διατύπωση απόψεων, επί 
προδικαστικών ερωτημάτων του Δικαστηρίου τη Ε.Ε.

− Το συντονισμό των ενεργειών Υπηρεσιών (ΓΓΚΑ και 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ) Μέσω ΥΠΕΞ για την επίλυση μακροχρόνιων 
προβλημάτων που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα 
εφαρμογή των Διμερών Συμφωνιών Κοινωνικής Ασφάλει−
ας Ελλάδος− Λιβύης, καθώς και Ελλάδος − Αιγύπτου.

− Τον συντονισμό των ενεργειών για εφαρμογή της 
Διμερούς Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδος−Φιλιππίνων.

− Την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης σε μεγά−
λο αριθμό ασφαλισμέων που εμπίπτουν στο προσωπικό 
πεδίο εφαρμογής της Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής 
Ασφάλειας Ελλάδος− Αυστραλίας, καθώς και των λοι−
πών Συμφωνιών.

− Την ανάπτυξη θέσεων και στρατηγικής σχετικά με 
υποβληθέντα αιτήματα για την έναρξη Διμερών Συνομι−
λιών με χώρες όπως: Ουκρανία, Μολβαβία, Μαυροβούνιο, 
Βοσνία− Ερζεγοβίνη, Μπαγκλαντές, Αλβανία, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και Νιγηρία. Επίσης τη συνέχιση και 
ολοκλήρωση των διμερών συνομιλιών με τους Σέρβους 
για τη σύναψη τελικού Σχεδίου Διμερούς Συμφωνίας 
Κοινωνικής Ασφάλειας.

− Την επεξεργασία, συντονισμό, μετάφραση των ζη−
τουμένων από τον ΟΟΣΑ στοιχείων που αφορούν τη 
χορήγηση των κοινωνικών επιδομάτων από όλα τα 
Υπουργεία της χώρας μας, προκειμένου να γίνει ο εξορ−
θολογισμός της απονομής τους στους δικαιούχους και 
να συμπεριληφθούν στη διεθνή βάση δεδομένων που 
προετοιμάζουν ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης και συμ−
ψηφισμού των ποσών τέλους εισόδου και rebate έτους 
2011 με απαιτήσεις φαρμακευτικών εταιρειών από νο−
σοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οφειλών ασφαλιστικών οργα−
νισμών.

− Αντικρούσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και ενημέρω−
ση για την πορεία της είσπραξης των οφειλομένων ποσών, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 (rebate).

− Σύνταξη καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων, τα 
οποία τίθενται εκτός καταλόγου συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων.

− Τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για χο−
ρήγηση φαρμάκων χωρίς ή με μειωμένη συμμετοχή και 
σε άλλες χρόνιες παθήσεις.

− Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και διευκρινιστι−
κών εγκυκλίων για τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την 
εφαρμογή του Ε.Κ.Π.Υ.

− Παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης ενι−
αίων συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

− Επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για 
την «Ασφαλιστική Κάλυψη της Εφαρμογής Μεθόδων της 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

6. Παρακολούθηση των ζυμώσεων που λαμβάνουν χώρα 
στα πλαίσια της Ε.Ε. για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία Ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

− Συγκριτική παρακολούθηση των συστημάτων συ−
μπληρωματικής συνταξιοδότησης των κρατών− μελών 
της Ε.Ε. στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Συντάξεων (Pensions Forum) της Ε.Ε.

7. Συμμετοχή στις αναλογιστικές μελέτες των Επικου−
ρικών Οργανισμών και των Ταμείων Πρόνοιας που θα 
εκπονηθούν από την Αναλογιστική Αρχή.

8. Επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν από την εφαρ−
μογή των νόμων 3863/2010, 3996/2011 και 4024/2011 και 
των εγκυκλίων που εκδόθηκαν από της Δ/νσεις της 
ΓΓΚΑ για την εφαρμογή τους.

− Εισηγήσεις στο Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης 
για επίλυση αμφισβητήσεων.

− Αντικρούσεις σε προσφυγές Ασφαλιστικών Οργανι−
σμών ή ασφαλισμένων ενώπιον των Δικαστηρίων.

9. Παρακολούθηση της πορείας των ελέγχων και της 
είσπραξης των εσόδων των Α.Ο. και της ορθής εφαρμο−
γής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε αυτούς.

− Έκδοση πορισμάτων εκκρεμών ελέγχων.
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10. Κατάρτιση Οργανισμών Ασφαλιστικών Ταμείων ή 
την τροποποίηση τους, για την υλοποίηση των διατά−
ξεων του ν. 4024/11, την έκδοση αποφάσεων σχετικά με 
το διορισμό μελών των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, 
των Δ.Σ. Ασφαλιστικών Οργανισμών και τη συγκρότηση 
των προσωρινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΕΟΠΥΥ, 
την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας των Τοπικών 
Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, τη συγκρότηση 
ομάδων και επιτροπών εργασίας της Γ.Γ.Κ.Α. και των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, την οργάνωση της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ (ν. 3918/11), τον έλεγχο 
της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, 
καθώς και τη διεκπεραίωση θεμάτων κοινοβουλευτι−
κού ελέγχου και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΣΚΑ).

11.−Επεξεργασία και καταγραφή στοιχείων προσωπι−
κού της Γ.Γ.Κ.Α. και υποβολή αυτών ηλεκτρονικά τόσο 
σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια (απογραφή) βάση στα 
αρμόδια Υπουργεία.

− Σύνταξη καταστάσεων σχετικά με την βαθμολογική 
και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των ν.3528/2007 και 4024/2011. −Μελέτη 
και εισηγήσεις προς το Υ.Σ. της Γ.Γ.Κ.Α., σχετικά με την 
βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων 
(άρθρα 6, 7, 8 και 12 τουν.4024/2011).

− Επικαιροποίηση Μητρώου των μισθοδοτούμενων 
από το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίοι με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 του ν.4024/2011, έχουν καταταγεί στους 
νέους βαθμούς.

− Έκδοση αποφάσεων για την μεταφορά υπαλλήλων 
στον ΕΟΠΥΥ ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία 
του.

− Καταγραφή και ανάλυση αναγκών Φ.Κ.Α.
12. Την συγκέντρωση αξιόπιστων μηνιαίων οικονο−

μικών και στατιστικών στοιχείων για τα έσοδα τις 
δαπάνες τη χρηματοδότηση, τις εκκρεμείς υποχρεώ−
σεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του συνόλου των 
Φ.Κ.Α. που περιλαμβάνονται στο επίσημο Μητρώο της 
Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται στην Ελληνική Στα−
τιστική Αρχή, την ομαδοποίηση των στοιχείων αυτών 
και την υποβολή τους στο Υπουργείο Οικονομικών 
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3845/2010 (Α΄ 65) 
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη της 
ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» 
και του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευ−
θύνη» (Α΄ 141).

− Την επεξεργασία αξιολόγηση έλεγχο και την έγκριση 
των προϋπολογισμών του Οικονομικού έτους 2012 των 
Φ.Κ.Α που υπάγονται στην εποπτεία της Γ.Γ.Κ.Α.

− Τη συγκέντρωση επεξεργασία και έλεγχο των 
στοιχείων των Φ.Κ.Α. για την κατάρτιση του κοινωνι−
κού προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2012 και 
την επιμέλεια της έκδοσης του Βιβλίου του Κοινωνικού 
Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2012.

− Τη συγκέντρωση ταξινόμηση επεξεργασία τον έλεγ−
χο και την καταχώριση τους στο πληροφοριακό σύ−
στημα όλων των στοιχείων της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας των Φ.Κ.Α.

− Την επιμέλεια για την έκδοση του Βιβλίου της Κι−
νητής και Ακίνητης Περιουσίας των Φ.Κ.Α. για το έτος 
2012.

13. Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη χορήγηση 
εκπαιδευτικών αδειών στους γιατρούς του ΙΚΑ και των 
άλλων ΦΚΑ.

− Εισαγωγή δεδομένων στο ΑΒΕΚΤ 5 με σκοπό τη λει−
τουργία μηχανογραφικού συστήματος στην βιβλιοθήκη.

− Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για το Μητρώο εκ−
παιδευτών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΚΑ.

14. Συντονισμός και υλοποίηση διαδικασιών για την 
ένταξη στο ΕΣΠΑ δράσεων της ΓΓΚΑ, της ΗΔΙΚΑ και 
των Φ.Κ.Α.

− Συντονισμός και υποστήριξη των Φ.Κ.Α. για την καθι−
έρωση και τήρηση Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Συντά−
ξεων (άρθρο 35 ν. 3863) σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ.

− Συντονισμός, έλεγχος καταγραφής και διαχείριση 
πληροφορικών συστημάτων του χώρου της Κοινωνικής 
Ασφάλισης στα πλαίσια της ΟΔΕ για την υποστήριξη 
εφαρμογής του ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση του Υπουργείου.

− ΑΜΚΑ: Αποστολή καρτών Κοινωνικής Ασφάλισης που 
έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, παρακολούθηση 
έργων που αναφέρονται σχετικά (ληξιαρχεία, Ενιαία 
Αρχή πληρωμών, Διασύνδεση Εθνικών Βάσεων Δεδομέ−
νων με ΑΜΚΑ, Ευρωπαϊκό Σημείο Πρόσβασης «Access 
Point, κλπ.)

15. Παρακολούθηση και έλεγχος της ετοιμότητας των 
σχεδίων ΠΣΕΑ.

− Προετοιμασία για συμμετοχή της Γ.Γ.Κ.Α. στις ασκή−
σεις Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης.

− Οργάνωση και λειτουργία του Δημόσιου Ανεξάρτη−
του Ιδρύματος (ΔΑΙ) της Γ.Γ.Κ.Α. και η συγκρότηση των 
προβλεπόμενων ομάδων.

16. Μελέτη για την κατάρτιση Υπουργικής Απόφασης 
σχετικά με την υλοποίηση του εργόσημου στους ερ−
γάτες γης.

− Επεξεργασία προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης 
στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

− Ρύθμιση της διαφοράς του ποσού της σύνταξης που 
προκύπτει μεταξύ των συνταξιούχων που λαμβάνουν 
μόνο τη βασική προνοιακή του ΟΓΑ και των συνταξι−
ούχων που λαμβάνουν μόνο τη σύνταξη του Κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

− Επεξεργασία σχετικά με την κατάργηση του αρθρ. 
34 του ν. 1140/81, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται 
η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ, ασφαλισμένων 
άλλων φορέων κύριας Ασφάλισης.

− Εναρμόνιση διατάξεων του ν.2084/92 και στους 
ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγρο−
τών (χαρακτηρισμός αγροτών σε παλαιούς και νέους, 
επιλογή ασφαλιστικού φορέα κ.λπ.)

− Μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρ−
μογής μέτρων που αποβλέπουν στην οργάνωση συστη−
μάτων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αναπηρίας− 
γήρατος −θανάτου για τη παροχή συντάξεων στους 
αγρότες.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά όχι πριν 
την 1/1/2012, και μέχρι 31/12/2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ      




