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Αθήνα, 10-06-2014
Αρ.Πρωτ. Δ17α / 02 /60 /ΦΝ 433. β
ΠΡΟΣ:
΄Οπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘEMA: Δημοσίευση απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της αξίας
ασφάλτου απολογιστικά.

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B΄
1283/21-05-2014) η απόφαση με αριθμ. Δ17/02/48/ΦΝ 437/30-04-2014 «Καθορισμός
του τρόπου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά», με την οποία ρυθμίζονται
θέματα που αφορούν τον υπολογισμό της αξίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
την πληρωμή ασφαλτικών εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο
συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης
δημοσιεύτηκε ή η απόφαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό σε δημόσια έργα το διάστημα
από 02/07/2008 έως 19/03/2013.
Η εγκύκλιος αυτή να τεθεί υπόψη όλων των αρμοδίων υπαλλήλων για ενημέρωση και
εφαρμογή.
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ΑΔΑ: 72401-Α0Ξ
Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. (ggde.gr) για ενημέρωση κάθε
ενδιαφερομένου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

KOINOΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ .Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ
3. Γραφεία κ. κ. Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ
4. Δ/νση Δ17( 5)
5. Δ/νση Δ26 Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα
6. Δ/νση Πληροφορικής (με e-mail για
ενημέρωση της ιστοσελίδας)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1283
21 Μαΐου 2014

Αριθμ. 21035
(1)
Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότη−
σης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής
απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχε−
δίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερεια−
κής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της
επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας
και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2014.

α, παρ. 5 περ. β και 16 παρ. 20 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α−8).
2. Το άρθρο 19 παρ. 2, παρ. 3 του ν. 4146/2013 «Διαμόρ−
φωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρα−
τηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).
4. Το Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).
5. To Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 A΄ 21−6−2012) «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2014 «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοί−
χως.» (Α΄ 152) και Π.Δ. 119/2014 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2014)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ
194 Α΄/22−11−2010).
7. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη».
8. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο
4 της παρούσας, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ( ΣΑΕ 024/2 έργο 2013ΣΕ02420000
Τομέας Βιομηχανίας − Βιοτεχνίας), αποφασίζουμε:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 1
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης των γενικών επενδυτικών σχεδίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδό−
τησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορο−
λογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυ−
τικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτι−
κών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων
και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου
3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα για το έτος 2014.........................................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης
του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Αιγινητεί−
ου Νοσοκομείου, για το χρονικό διάστημα από
01/07/2014 έως 31/12/2014. ........................................................
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για το κλείσιμο των ισο−
λογισμών−απολογισμών και οικονομικών καταστά−
σεων του π.δ. 80/1997 και την εν γένει λογιστική
ενημέρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας
ασφάλτου απολογιστικά. ........................................................
Κατανομή θέσεων των κλάδων ΠΕ Επιμελητών Κοινωνι−
κής Αρωγής και ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
στις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής......
Κατανομή θέσεων του κλάδου ΤΕ Επιμελητών Ανη−
λίκων στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων των
Δικαστηρίων Ανηλίκων. ............................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 7 παρ. 1 και 3, 13 παρ. 2 περ. α, παρ. 3 περ.

1. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρη−
ματοδοτικής μίσθωσης κατά την πρώτη εξαμηνιαία πε−
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ρίοδο του έτους 2014 καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια
ευρώ (100.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών
σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε
τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000 €) για την
ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας
Περιφερειακής Συνοχής, σε πεντακόσια εκατομμύρια
ευρώ (500.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών
σχεδίων της κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας
και σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια ευρώ (160.000.000 €)
για την ενίσχυση των Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.
2. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τη δεύτερη εξαμηνιαία
περίοδο του έτους 2014 καθορίζεται σε εκατό εκατομμύ−
ρια ευρώ (100.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυ−
τικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής
και σε εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000 €) για την
ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας
Γενικής Επιχειρηματικότητας.
3. Τα ποσά της παραγράφου 1 που δεν θα απορροφη−
θούν κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο μεταφέρονται
στη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο.
Άρθρο 2
Ποσό φορολογικής απαλλαγής
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής που
προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 7 του ν. 3908/2011 για την ενίσχυση των επενδυτικών
σχεδίων του εν λόγω νόμου ανέρχεται για το έτος 2014
σε τρία δισεκατομμύρια ευρώ (3.000.000.000 €), εκ των
οποίων το ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1.000.000.000 €)
καθορίζεται για την ενίσχυση των μεγάλων επενδυτικών
σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 3908/2011.
Άρθρο 3
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης των ειδικών επενδυτικών σχεδίων
Το συνολικό ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρη−
ματοδοτικής μίσθωσης κατά το έτος 2014 για την ενί−
σχυση των ειδικών επενδυτικών σχεδίων:
α. της Επιχειρηματικότητας των Νέων του άρθρου 13
παρ. 1 περ. α του ν. 3908/2011 καθορίζεται σε πενήντα
εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €).
β. της Συνέργειας και Δικτύωσης του άρθρου 13 παρ.
1 περ. δ ν. 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα με το άρθρο 22 του ν. 4146/2014 καθορίζεται σε
πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €).
Άρθρο 4
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμά−
ται ότι για το έτος 2014 θα προκύψει δαπάνη εκατό (100)
εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του Προϋπολογισμού Δη−
μοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 024/2 έργο 2013ΣΕ02420000
Τομέας Βιομηχανίας − Βιοτεχνίας) και δεν θα προκύψει
απώλεια φορολογικών εσόδων.
2. Για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη από τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι θα
προκύψει δαπάνη τριακοσίων τριάντα (330) εκατομμυ−
ρίων ευρώ για το πρώτο έτος, διακοσίων τριάντα (230)
εκατομμυρίων ευρώ για το δεύτερο έτος, διακοσίων (200)
εκατομμυρίων ευρώ για το τρίτο έτος και διακοσίων (200)
εκατομμυρίων ευρώ για το τέταρτο έτος σε βάρος του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά

δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων κατά το
πρώτο έτος, ενώ θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσό−
δων ύψους είκοσι (20) εκατομμυρίων ευρώ, αντιστοίχως,
για κάθε ένα από τα επόμενα τρία έτη.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 68218/Β2
(2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Αιγινητείου Νο−
σοκομείου, για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014
έως 31/12/2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 308−312 του Ν.
5343/1932 (ΦΕΚ 86Α΄) «Περί Οργανισμού του Παν/μιου
Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 παρ. 8 και 9 του Ν.
1268/82 (ΦΕΚ 87Α΄) «Για τη δομή και λειτουργία των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», του άρθρου 13
παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) «Εκπαίδευση
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες
διατάξεις» και του Π.Δ. 423/91 (ΦΕΚ 154Α΄) «Οργανισμός
των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Αιγινητείου και
Αρεταίειου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ. Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/
11−04−2012).
3. Τις υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.127724/21−11−2011 (ΑΔΑ:
45Ψ9Θ−ΗΜΑ), Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076/10−10−2011 (ΦΕΚ 2466/
4−11−2011, τ. Β΄), Υ4δ/Γ.Π.οικ.39080/6−4−2011 (ΦΕΚ 538/
6−4−2011, τ. Β΄), Υ4δ/Γ.Π.οικ./3−3−2011 (ΦΕΚ 349/4−3−2011,
τ. Β΄) και Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23−5−2005 (ΦΕΚ 470/1−6−2005,
τ. Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
4. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
191/τ. Α΄/30−8−88).
6. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση
των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ. Β΄), με
την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003
επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση εργασίας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που
υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και OTA.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με
την οποία «... η υπερωριακή εργασία του προσωπι−
κού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ.
2/7093/0022/05−02−2004 ΚΥΑ, δηλαδή που αμείβεται
βάσει των διατάξεων του Α΄ μέρους του Ν. 3205/03,
εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16
του νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα να απαιτούνται
οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία απο−
φάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή του Ανώτατου
Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται
και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του α' μέρους
του Ν. 3205/03 και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου
16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις
εργασίας ή με άλλες ΚΥΑ.».
8. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011.
9. Το από 20.04.2007 έγγραφο της Επιτροπής Εργα−
σίας της Νομαρχίας Αθηνών, με το οποίο βεβαιώνεται
ότι δεν απαιτείται παροχή ειδικής άδειας για την υπε−
ρωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες του ιατρικού και του υγειονομικού εν γένει
προσωπικού των Νοσοκομείων, δεδομένου ότι σύμφωνα
με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. ι' του ΒΔ 748/1966 οι διατά−
ξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές
και ημέρες αργίας δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών
απασχολούμενων σε ιατρεία, κλινικές νοσοκομείων και
υγειονομικά ιδρύματα εν γένει καθώς και επί ιατρών και
υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων.
10. Τα υπ’ αριθμ. 182/20−03−2014 και 183/20−03−2014 έγ−
γραφα του Αιγινητείου Νοσοκομείου, από το οποίο προ−
κύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι απαραίτητη
για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επει−
γουσών υπηρεσιακών αναγκών. Συγκεκριμένα: α) διότι
αποχώρησε ικανός αριθμός υπαλλήλων τα τελευταία
χρόνια κυρίως λόγω συνταξιοδότησης και για άλλους
λόγους. Επίσης επίκεινται συνταξιοδοτήσεις στο προ−
σεχές μέλλον, χωρίς αντικατάσταση των αποχωρού−
ντων με καινούργιους υπαλλήλους λόγω των συνθηκών
β) λόγω αυξημένων αναγκών συλλογής, επεξεργασίας,
ανάλυσης και ηλεκτρονικής καταχώρησης στοιχείων
ποικίλων μορφών και τύπων, προκειμένου να καλυφθεί
η αυξημένη τελευταία ζήτηση από διάφορες Υπηρεσίες
καθώς και από τα αρμόδια Υπουργεία, γ) προκειμένου
να ανταποκριθεί το Νοσοκομείο στις νέες ανάγκες που
δημιουργούνται από την εισαγωγή νέων διαδικασιών
και λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, δ) λόγω της
ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης ασθενών κατά το
τελευταίο χρονικό διάστημα, στα Εξωτερικά Ιατρεία,

18205

στα Ειδικά Ιατρεία του Νοσοκομείου και στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ασθενών Διοικη−
τικές Υπηρεσίες και ε) λόγω της ιδιαίτερης φύσης του
Νοσοκομείου.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ
152/τ. Α΄/25−6−2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ. Α΄/25−6−
2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2014 ποσού α) είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων
πενήντα (21.250,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερω−
ριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) ποσού επτά χιλιάδων
πεντακοσίων (7.500,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπε−
ρωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ
0263), για τα οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
στους ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα, από 01/07/2014
έως 31/12/2014:
Α. Την υπερωριακή απασχόληση, σε δέκα έξι (16)
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων του Αιγινητείου
Νοσοκομείου, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα όρια των πιστώσεων
του προϋπολογισμού έτους 2014, και μέχρι είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:
• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• σε επτά (7) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ
• σε έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ και
• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ
Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν δύναται να ξεπε−
ράσει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.
Β) Την υπερωριακή απασχόληση σε δέκα πέντε (15)
υπαλλήλους του ως άνω Νοσοκομείου, με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου
που εργάζονται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις αργίες και εξαιρέσι−
μες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ως
ακολούθως:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου

ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡ.
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1) Νοσηλευτικό προσωπικό

10

160

240

2) Τεχνικό Προσωπικό

5

40

80

ΣΥΝΟΛΟ

15

200

320

Επισημαίνεται ότι η έγκριση της ως άνω υπερωριακής
απασχόλησης στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ισχύει μέχρι τη λήξη
της σύμβασης του καθενός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ80000/οικ.14019/990
(3)
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για το κλείσιμο των ισο−
λογισμών−απολογισμών και οικονομικών καταστάσε−
ων του π.δ. 80/1997 και την εν γένει λογιστική ενημέ−
ρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88)
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατά−
ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1
του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 (Α'75) «Αύξηση συντάξεων
και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 85 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165) «Αναμόρφωση Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/1997 «Κλαδικό Λογιστικό
Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 68).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58)
«Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του συστή−
ματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από
το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992
(ΦΕΚ 102Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 «΄Ιδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012
«Τροποποίηση του π.δ. 85/2012...» (Α΄ 143) και με το π.δ.
118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 Ίδρυση Υπουργεί−
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
10. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 27129/120/13−08−2013 απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Οργάνωση, αρμοδιότητες,
διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οι−
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Β΄ 2059).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, για την πλήρη τήρηση όσων προβλέπονται από
τις διατάξεις του π.δ. 80/1997 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως αυτό
τροποποιείται και διαμορφώνεται κάθε φορά, δύνανται
να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου την λογιστική εν γένει ενημέρωση,
το κλείσιμο των ισολογισμών−απολογισμών και την κα−
τάρτιση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του
ανωτέρω π.δ., για την πλήρη εφαρμογή της γενικής και
αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού. Η
ανάθεση θα μπορεί να γίνεται στο ίδιο από τα ανωτέρω
φυσικά ή νομικά πρόσωπα για μέχρι δύο (2) οικονομι−
κές χρήσεις. Στην περίπτωση που η εν λόγω ανάθεση
εμπίπτει στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64, Α,
16.03.2007) δύναται να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
από το άρθρο 25, παρ. 4, περ. β του υπόψη π.δ.
2. Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης, θα πε−
ριλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή του π.δ. 80/1997 για
λογαριασμό του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
α. Η πλήρης εφαρμογή αυτού περιλαμβάνει:
• την καταχώρηση όλων των λογιστικών γεγονότων
από τα πρωτογενή παραστατικά, δηλαδή εκείνων των
αποδεικτικών (παραστατικών/δικαιολογητικών) πραγμα−
τοποιήσεως του εσόδου, του εξόδου, της είσπραξης ή
πληρωμής, που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση, στα
τηρούμενα από τον Φ.Κ.Α. λογιστικά βιβλία,
• την τήρηση αναλυτικών μητρώων ασφαλισμένων
και εργοδοτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.106 του
άρθρου 1 του π.δ. 80/1997,
• την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται
για την ενημέρωση και λειτουργία της γενικής λογι−
στικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου
λογιστικού,
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• τη σύνταξη και την έκδοση των ετήσιων οικονομι−
κών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
80/1997, αλλά και εκείνων που προβλέπονται από την
νομοθεσία των Φ.Κ.Α.,
• την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους
χρήσης,
• την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα απο−
τελέσματα της απογραφής τέλους χρήσης,
• το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτού−
νται για την πλήρη εφαρμογή και την ενημέρωση των
λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης,
• την τήρηση του μητρώου παγίων και την τροπο−
ποίησή του.
β. Τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαί−
ου προσωπικού του Φ.Κ.Α. για τις ανωτέρω εργασίες.
γ. Την εκπόνηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
(2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, διαγνωστι−
κής μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης
στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον τομέα της
Λογιστικής, Κοστολογικής (βάσει εργατοωρών έκδοσης
συνταξιοδοτικής απόφασης κ.λπ.) και Μηχανογραφικής
οργάνωσης και λειτουργίας και στον τομέα του λει−
τουργούντος συστήματος οικονομικών πληροφοριών
και θα προτείνονται τρόποι βελτίωσης της υφιστάμενης
κατάστασης.
3. Ο ανάδοχος, στον οποίο θα ανατίθεται το έργο, θα
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε τήρηση λογι−
στικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζει υποχρεωτικά
διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες Εταιρείες ή σε
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Κατά την επιλογή,
θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία του
σε εφαρμογή του π.δ. 80/1997, ενώ θα αξιολογηθεί θε−
τικά η προηγούμενη εμπειρία του σε εφαρμογή των:
π.δ. 205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ.),
π.δ. 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.) και
π.δ. 146/2003 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μο−
νάδων Υγείας).
β. Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία του φυσικού προ−
σώπου, που θα είναι επικεφαλής της προτεινόμενης από
τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του έργου στον
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα η υπογρα−
φή από αυτόν τουλάχιστον τριών (3) ισολογισμών, τα
τελευταία τρία (3) χρόνια πριν από την προκήρυξη του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση, που αυτό το πρόσωπο, για
οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα
πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα προ−
σόντα που προβλέπονται από το ανωτέρω εδάφιο α.
γ. Το φυσικό πρόσωπο, που θα τεκμηριώνει την εμπει−
ρία του αναδόχου, να είναι κάτοχος άδειας λογιστή φο−
ροτεχνικού Α΄ τάξης. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που
θα πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί, θα
πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας λογιστή φοροτεχνικού Β΄
τάξης. Επιπλέον, όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου
πρέπει να έχουν πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ή Τμή−
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
δ. Στην ομάδα έργου του αναδόχου θα περιλαμβά−
νεται υποχρεωτικά και ένας (1) Αναλυτής − Προγραμ−
ματιστής, πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή με ανάλογο τίτλο
μεταπτυχιακών σπουδών, με αποδεδειγμένη τριετή
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εμπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμ−
μάτων μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων, είτε τρίτης
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, είτε των
π.δ. 80/1997, 146/2003, 205/1998, 315/199.
4. Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για κάθε
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Τομέα αυτού με οικο−
νομική και λογιστική αυτοτέλεια θα ορίζεται κάθε φορά,
πριν την προκήρυξη του έργου, με Υπουργική Απόφαση,
η οποία θα εκδίδεται από το Τμήμα Διαχειριστικού και
Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της
Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης
Νομικών Προσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη το είδος
των παροχών, τον αριθμό των ασφαλισμένων και το
είδος των εργασιών που θα ανατίθεται σε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο.
5. Σε κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται
η δυνατότητα ανάθεσης και για μέρος του έργου της
παρούσας απόφασης, όπως αυτό περιγράφεται στο
εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης.
6. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να ανα−
θέτουν στα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
τους, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).
Η ισχύς των παραγράφων 4 και 6 της παρούσας από−
φασης, αρχίζει από την 01/01/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Δ17/02/48/ΦΝ 437
(4)
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας
ασφάλτου απολογιστικά.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 110 του Ν. 4199/2013 (Α΄ 216) «Δημόσιες
υπεραστικές Οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική
Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»,
β) της παρ. 1, του άρθρου 26, του ν. 2362/1995 (Α΄ 247)
περί Δημόσιου Λογιστικού, κ.λπ. όπως αντικαταστάθηκε
με το ταυτάριθμο άρθρο του 3871/2010 (Α΄ 141).
γ) του π.δ/τος 69/1988 «περί Οργανισμού Κεντρικής
Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (Α΄ 28), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
ε) της παρ. 2, του άρθρου 6, του π.δ/τος 189/2009
«Περί καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων
των Υπουργείων» (Α΄ 221).
στ) του π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία.
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄141) και του π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
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Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
ζ) του π.δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
2. Την υπ’ αριθ. 2876/07 2876/07 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
3. Την υπ’ αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον καθορι−
σμό του τρόπου υπολογισμού και δικαιολόγησης της
αξίας της ασφάλτου, κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολάβησε από την έκδοση της υπ’ αριθ. 21/02.10.2008
εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της υπ’ αριθ. 13/01.04.2013
όμοιας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο υπολογισμού της αξίας
ασφάλτου απολογιστικά, καθώς και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την πληρωμή των ασφαλτικών ερ−
γασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο
συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων των οποίων
η διακήρυξη δημοπράτησης δημοσιεύτηκε ή η από−
φαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό υπογράφηκε από
02/07/2008 μέχρι και 19/03/2013 ως εξής:
1.α. Η τιμή της ασφάλτου λαμβάνεται από το ημερήσιο
δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης −Γεν. Γραμματεία
Εμπορίου − Γεν. Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου − Δ/νση Τιμών
Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων, Τμήμα Β΄, κατά
την ημέρα της ενσωμάτωσης του ασφαλτοσκυροδέμα−
τος στο έργο. Η τιμή αυτή θα προσαυξάνεται με τους
αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, όπως
προσδιορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.
β. Το ποσοστό του εμπορικού κέρδους ορίζεται ίσο
με 10% επί της τιμής της ασφάλτου.
γ. Η τελικά προκύπτουσα αξία της ασφάλτου, προ−
σαυξάνεται επίσης με το ποσοστό για γενικά έξοδα και
εργολαβικό όφελος (ΓΕ και Ο Ε) 18% ή 28%, επί του
οποίου εφαρμόζεται η έκπτωση της εργολαβίας (μέση
τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας), σύμφωνα με το
άρθρο 42 του π.δ/τος 609/85 (Α΄ 223).
2.α. Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου της
ασφαλτικής στρώσης προκύπτει από τα ποσοστά της
ασφάλτου, όπως αυτά προσδιορίζονται από: i) την εγκε−
κριμένη αρμοδίως μελέτη σύνθεσης και (ii) το πάχος της
ασφαλτικής στρώσης, όπως αυτό ορίζεται συμβατικά. Η
προκύπτουσα ποσότητα της ασφάλτου θα προσαυξά−
νεται κατά 1% για τις απώλειες κατά τη διακίνηση και
την ενσωμάτωσή της στο έργο.
β. Τα ποσοστά της ασφάλτου και το πάχος της
ασφαλτικής στρώσης επαληθεύονται από τον ποιοτικό
έλεγχο κατά το στάδιο κατασκευής του έργου.
γ. Τυχόν αποκλίσεις του ποσοστού ασφάλτου και του
πάχους στρώσης από τα όρια που καθορίζονται στις
συμβατικές μελέτες, δε λαμβάνονται υπόψη στον προσ−
διορισμό της ποσότητας της ασφάλτου.
3. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε Πρωτόκολ−
λο Υπολογισμού Αξίας Ασφάλτου, από το οποίο και
μεταφέρονται στη σχετική πιστοποίηση. Η δαπάνη με−
ταφοράς της ασφάλτου από τα διυλιστήρια στον τόπο
παραγωγής του ασφαλτομίγματος, περιλαμβάνεται στο

αντίστοιχο άρθρο ασφαλτικής στρώσης του ενιαίου
τιμολογίου που επισημαίνεται με αστερίσκο και υπο−
λογίζεται στην τιμή του άρθρου, όπως επίσης και η
δαπάνη μεταφοράς ασφαλτομίγματος από τη μονάδα
παραγωγής στον τόπο ενσωμάτωσης.
4.α. Ορίζουμε ως πρόσθετα δικαιολογητικά, για την
πληρωμή των λογαριασμών δημοσίων έργων που περι−
έχουν δαπάνη ασφάλτου τα εξής: (i) μελέτη σύνθεσης
ασφαλτομίγματος, εγκεκριμένη από την Αναθέτουσα
Αρχή και (ii) τα νόμιμα αποδεικτικά προμήθειας ασφάλ−
του ή ασφαλτομίγματος σύμφωνα με τον ΚΒΣ, τα οποία
αφορούν σε ημερομηνία προγενέστερη της εκτέλεσης
της σχετικής εργασίας και έχουν εκδοθεί στο όνομα του
αναδόχου ή των μελών της ανάδοχου κοινοπραξίας ή
του νομίμου προμηθευτή, βάση της εγκριθείσας μελέτης
σύνθεσης ασφαλτομίγματος.
β. Περαιτέρω, οι Υ.Δ.Ε., βάσει των δημ/κων διατάξεων
(ν. 2362/1995 και π.δ. 151/1998) μπορούν να ζητήσουν την
προσκόμιση οποιουδήποτε συμπληρωματικού δικαιολο−
γητικού στοιχείου για τη διασφάλιση των συμφερόντων
του Δημοσίου.
γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμ−
βανόμενα στην αρ. 33/2004 εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά
με τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες του έργου (νησιωτικές
περιοχές κ.λπ.), όπου πρέπει να γίνεται σχετική πρόβλε−
ψη για τυχόν πρόσθετη αποζημίωση.
δ. Η επιπλέον δαπάνη ασφάλτου, σε σχέση με τη
προϋπολογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέ−
λεση του έργου από ενδεχόμενη αύξηση της τιμής της
ασφάλτου ή της ποσότητας της ασφάλτου στις προ−
βλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις (εκτέλεση επι−
πλέον εργασιών στα πλαίσια ανάλωσης απροβλέπτων,
σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, κ.λπ.), καλύπτεται
από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις (άρθρο 10,
ν. 4199/2013 (Α΄ 216)).
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. 30301
(5)
Κατανομή θέσεων των κλάδων ΠΕ Επιμελητών Κοινω−
νικής Αρωγής και ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρω−
γής στις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Π/δτος
195/2006 ΦΕΚ 199/τ. Α΄ «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής».
2) Την υπ’ αριθμ. 110820/23.11.2011 (ΦΕΚ 2767/τ. Β΄)
Υπουργική Απόφαση για την κατάργηση οργανικών
θέσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη διατήρηση ορισμένων
εξ’ αυτών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14413/09.02.2012
(ΦΕΚ 487/τ. Β΄) ΚΥΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄).
3) Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες
4) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή 30 συνολικά τακτικών θέσεων μόνιμου
προσωπικού του κλάδου ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής
Αρωγής και 57 συνολικά τακτικών θέσεων μόνιμου προ−
σωπικού του κλάδου ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρω−
γής των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής,
ως ακολούθως:
1) Αγρινίου, θέσεις: 1 ΠΕ και 2 ΤΕ
2) Αθήνας, θέσεις: 2 ΠΕ και 8 ΤΕ
3) Βέροιας, θέσεις: 1 ΠΕ και 1 ΤΕ
4) Βόλου, θέσεις: 1 ΠΕ και 1 ΤΕ
5) Ηλείας, θέσεις: 1 ΠΕ και 3 ΤΕ
6) Ηρακλείου, θέσεις: 1 ΠΕ και 2 ΤΕ
7) Θεσσαλονίκης, θέσεις: 2 ΠΕ και 5 ΤΕ
8) Ιωαννίνων, θέσεις: 1 ΠΕ και 1 ΤΕ
9) Καβάλας, θέσεις: 1 ΠΕ και 2 ΤΕ
10) Καλαμάτας, θέσεις: 1 ΠΕ και 1 ΤΕ
11) Κέρκυρας, θέσεις: 1 ΠΕ και 1 ΤΕ
12) Κοζάνης, θέσεις: 1 ΠΕ και 2 ΤΕ
13) Λαμίας, θέσεις: 1 ΠΕ και 2 ΤΕ
14) Λάρισας, θέσεις: 1ΠΕ και 2 ΤΕ
15) Μυτιλήνης, θέσεις: 1 ΠΕ και 1 ΤΕ
16) Ναυπλίου, θέσεις: 1 ΠΕ και 2 ΤΕ
17) Πάτρας, θέσεις: 1 ΠΕ και 4 ΤΕ
18) Πειραιά, θέσεις: 3 ΠΕ και 6 ΤΕ
19) Ροδόπης, θέσεις: 1 ΠΕ και 2 ΤΕ
20) Ρόδου, θέσεις: 1 ΠΕ και 1ΤΕ
21) Σερρών, θέσεις: 1 ΠΕ και 1 ΤΕ
22) Σύρου, θέσεις: 1 ΠΕ
23) Τρικάλων, θέσεις: 1 ΠΕ και 2 ΤΕ
24) Τρίπολης, θέσεις: 1 ΠΕ και 1 ΤΕ
25) Χαλκίδας, θέσεις: 1 ΠΕ και 1 ΤΕ
26) Χανίων, θέσεις: 1 ΠΕ και 2 ΤΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2014
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Aριθμ. 30302
(6)
Κατανομή θέσεων του κλάδου ΤΕ Επιμελητών Ανηλί−
κων στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων των Δι−
καστηρίων Ανηλίκων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 378/1976
«περί συστάσεως Κλάδου και τακτικών θέσεων Επιμε−
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λητών Ανηλίκων παρά τοις Δικαστηρίοις και ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 36/2000 (ΦΕΚ 29/τ. Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 110820/23.11.2011 (ΦΕΚ 2767/τ. Β΄)
Υπουργική Απόφαση για την κατάργηση οργανικών
θέσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη διατήρηση ορισμένων
εξ’ αυτών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14413/09.02.2012
(ΦΕΚ 487/τ. Β΄) ΚΥΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄).
4) Την υπ’ αριθμ. 79768/1978 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και
ισχύει (ΦΕΚ 769/τ. Β΄).
5) Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.
6) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή 33 συνολικά τακτικών θέσεων μόνιμου
προσωπικού του κλάδου ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίων Ανηλί−
κων, ως ακολούθως:
1) Δικαστήριο Ανηλίκων Άρτας 1 θέση
2) Δικαστήριο Ανηλίκων Αιγίου 1 θέση
3) Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών 3 θέσεις
4) Δικαστήριο Ανηλίκων Βέροιας 1 θέση
5) Δικαστήριο Ανηλίκων Ηρακλείου 1 θέση
6) Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης 1 θέση
7) Δικαστήριο Ανηλίκων Θηβών 1 θέση
8) Δικαστήριο Ανηλίκων Ιωαννίνων 1 θέση
9) Δικαστήριο Ανηλίκων Καλαμάτας 1 θέση
10) Δικαστήριο Ανηλίκων Καστοριάς 1 θέση
11)Δικαστήριο Ανηλίκων Κατερίνης 1 θέση
12) Δικαστήριο Ανηλίκων Κορίνθου 1 θέση
13) Δικαστήριο Ανηλίκων Κω 1 θέση
14) Δικαστήριο Ανηλίκων Λιβαδειάς 1 θέση
15) Δικαστήριο Ανηλίκων Λαμίας 1 θέση
16) Δικαστήριο Ανηλίκων Λάρισας 1 θέση
17) Δικαστήριο Ανηλίκων Λασιθίου 1 θέση
18) Δικαστήριο Ανηλίκων Ναυπλίου 1 θέση
19) Δικαστήριο Ανηλίκων Ξάνθης 1 θέση
20) Δικαστήριο Ανηλίκων Πάτρας 1 θέση
21) Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιώς 3 θέσεις
22) Δικαστήριο Ανηλίκων Ροδόπης 1 θέση
23) Δικαστήριο Ανηλίκων Ρόδου 1 θέση
24)Δικαστήριο Ανηλίκων Σάμου 1 θέση
25) Δικαστήριο Ανηλίκων Σπάρτης 1 θέση
26) Δικαστήριο Ανηλίκων Σύρου 1 θέση
27) Δικαστήριο Ανηλίκων Τρίπολης 1 θέση
28) Δικαστήριο Ανηλίκων Χανίων 1 θέση
29) Δικαστήριο Ανηλίκων Χαλκίδας 1 θέση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2014
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

