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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/7409 (1)
Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης της αρμοδιότητας καθορισμού του ωρα−
ρίου εργασίας προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνι−
κής και Στέγασης του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και της Υποδιεύ−
θυνσης Τεχνικής Θεσσαλονίκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα−
φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1157/1981 (Α΄126), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.1735/1987 
(Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός 
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις», 

γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138 ) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγ−
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (Β΄ 1659) από−
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
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ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης “Καθιέ−
ρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλή−
λων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.”».

3. Το αριθμ. 10021/1677/186/3−2−2012 έγγραφο του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το 
οποίο ζητείται εξαίρεση των υπαλλήλων διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικής και 
Στέγασης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της Υποδιεύθυνσης Τε−
χνικής Θεσσαλονίκης από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) απόφασης του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσι−
ών και των Ν.Π.Δ.Δ.», δεδομένου ότι είναι καθοριστική 
η συμβολή των υπαλλήλων των ανωτέρω οργανικών 
μονάδων για την εύρυθμη λειτουργία του νεοσύστα−
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ) καθόσον, στο αντικείμενο των υπαλλήλων 
των εν λόγω οργανικών μονάδων, συμπεριλαμβάνονται 
τεχνικές εργασίες για κάθε είδους τεχνική υποστήριξη 
των μονάδων του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που 
γίνονται υποχρεωτικά απογεύματα, Σάββατα, Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης, την αρμοδιότητα να καθορίζει, με 
απόφασή του, τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων δια−
φόρων κλάδων και ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικής 
και Στέγασης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της Υποδιεύθυνσης 
Τεχνικής Θεσσαλονίκης. 

2. Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απα−
σχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι 
ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

    Ö 
 Αριθμ. 12027 (2)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74713/ 

29.12.2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 269, παρ.5 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».

2. Τις διατάξεις του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) «Μέ−
τρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης 
του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και τις 
υπ’αριθμ. 2/45851/2.7.10, 2/46315/8.7.10, 2/46835/0094/12.7.10, 
2/52743/0022/5.8.10 και 2/61968/0094/17.9.10 εγκυκλίους 
του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

4. Τις διατάξεις του ν.3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ελληνικό 
Στατιστικό Σύστημα− Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής» και την υπ’αριθμ. 9908/
Β2−069/2010 (ΦΕΚ 1629 Β΄) απόφασης του προέδρου της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Ορισμός Φορέων του 
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 74713/29−12−2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄) απόφα−
ση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου, 
του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του 
τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά 
στοιχεία περιφερειών», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

7. Την με αριθμ. 3907/24−1−2011 (ΦΕΚ 277 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού 
των περιφερειών, οικονομικού έτους 2011».

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παραπάνω από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 74713/29−12−2010 (ΦΕΚ 
2043 Β΄) απόφασής μας ως ακολούθως: 

α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«5. Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των 
περιφερειών είναι υπεύθυνοι για την τακτική και έγκαιρη 
ενσωμάτωση των στοιχείων των περιφερειών και των 
επιχειρήσεών τους στη βάση δεδομένων.».

β) Στη πρώτη περίπτωση της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 2 α’ η φράση: «..., μηνιαίος απολογιστικός 
πίνακας υλοποίησης του προϋπολογισμού σε επίπεδο 
τετραψήφιου κωδικού αριθμού, ανά υπηρεσία, ...» αντι−
καθίσταται ως εξής: «..., μηνιαίος απολογιστικός πίνακας 
υλοποίησης του προϋπολογισμού σε επίπεδο τεταρτο−
βάθμιου κωδικού αριθμού, ανά φορέα, ...». 

γ) Στη πρώτη περίπτωση της δεύτερης παραγράφου 
του άρθρου 2 α’ η φράση: «... (προσωρινός απολογι−
σμός), σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού, ...» 
αντικαθίσταται ως εξής: «... (προσωρινός απολογισμός), 
σε επίπεδο τεταρτοβάθμιου κωδικού αριθμού, ...». 

δ) Στη δεύτερη περίπτωση της δεύτερης παραγράφου 
του άρθρου 2 α’ η φράση: «... (τελικός απολογισμός) 
ενσωματώνονται στη βάση, σε επίπεδο τετραψήφιου 
κωδικού αριθμού, ανά υπηρεσία, ...» αντικαθίσταται ως 
εξής: «...(τελικός απολογισμός) ενσωματώνονται στη 
βάση, σε επίπεδο τεταρτοβάθμιου κωδικού αριθμού, 
ανά υπηρεσία, ανά φορέα, ...». 

ε) Η πρώτη περίπτωση του άρθρου 2 γ’ αντικαθίσταται 
ως εξής:

«− τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία καθορίζονται με 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνάφεια 
πάντα με τις ανάγκες παροχής οικονομικών στοιχείων 
βάσει των διεθνών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
χώρα μας, και μέχρι της εκδόσεως αυτής, αυτά που 
καθορίζονται στην 2/61968/0094/17−9−10 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικώς για τα στοι−
χεία των περιφερειών, πρώτος μήνας αναφοράς είναι 
ο Δεκέμβριος 2010, με προθεσμία ενσωμάτωσης αυτών 
στη βάση την 10η Ιανουαρίου 2011.».

στ) Στην περίπτωση ε.2) του άρθρου 2 η φράση: «..., σε 
επίπεδο τριψήφιων κωδικών αριθμών, συνολικά για τις 
υπηρεσίες, ...» αντικαθίσταται ως εξής «..., σε επίπεδο 
τεταρτοβάθμιων κωδικών αριθμών, συνολικά για τους 
φορείς, ...».
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ζ) Στην περίπτωση ε.3) του άρθρου 2 η φράση: «... 
για τους δήμους ...» αντικαθίσταται ως εξής: «... για τις 
περιφέρειες ...» .

η) Η τελευταία πρόταση του τελευταίου εδαφίου του 
άρθρου 3 συμπληρώνεται ως εξής: «..., με την ευθύνη 
των αρμοδίων οργάνων που καθορίζονται στο άρθρο 
1 της παρούσας.».

θ) Στην περίπτωση α’ του άρθρου 4 προστίθεται η 
λέξη «οικεία» πριν από τη λέξη «Αυτοτελής».

ι) Στο τέλος του τετάρτου εδαφίου του άρθρου 5 
προστίθεται νέο ως εξής: «Οι ανωτέρω φορείς υπο−
χρεούνται να ανταποκρίνονται άμεσα στις μελλοντι−
κές προσαρμογές των προς ενσωμάτωση οικονομικών 
στοιχείων της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία 
περιφερειών».».

ια) Στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του 
άρθρου 6 η φράση: «Οι αριθμοδείκτες υπολογίζονται 
και εξάγονται σε επίπεδο τριψήφιου κωδικού εσόδων 
και εξόδων, ανά υπηρεσία, ...» αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι αριθμοδείκτες υπολογίζονται και εξάγονται σε επί−
πεδο τριτοβάθμιου κωδικού εσόδων και εξόδων, ανά 
φορέα, ...».

ιβ) Η πρώτη περίπτωση του άρθρου 6 α’ αντικαθίστα−
ται ως εξής:

« − Αριθμοδείκτες δομής εσόδων/εξόδων: ποσοστιαία 
συμμετοχή κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας εσόδων 
στα συνολικά έσοδα/έξοδα, καθώς και ανά φορέα.».

ιγ) Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 α’ η φράση: 
«... και να εξάγονται σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού 
αριθμού εσόδων και εξόδων, ...» αντικαθίσταται ως εξής: 
«... και να εξάγονται σε επίπεδο τεταρτοβάθμιου κωδικού 
αριθμού εσόδων και εξόδων, ...».

ιδ) Στη δεύτερη περίπτωση της τελευταίας παραγρά−
φου του άρθρου 6 η φράση: «... της προπληρωμής από 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους συγκεκριμένων δήμων 
εντός τους έτους ...» αντικαθίσταται ως εξής: «... της 
προπληρωμής από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους συ−
γκεκριμένων περιφερειών εντός τους έτους ...».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 74713/29−12−2010 (ΦΕΚ 
2043 Β΄) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

    Ö 
 Αριθμ. πολ. 1086 (3)
Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρ−

θρου 8 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄1657) καθώς και παράταση 
της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και το τε−
λευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν.2238/1994, όπως 

ισχύει, καθώς και το αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 66 παρ. 1 του ν.2238/1994.
4. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του ν.2238/1994, όπως 

ισχύει.
5. Το άρθρο 69 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 107 παρ. 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄) περί 

«Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροπο−
ποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/
ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως ισχύει.
10. Το άρθρο 6 του ν.2690/1999.
11. Την απόφαση ΠΟΛ.1159/22.7.2011.
12. Την αριθ. 44760/1362/24.10.2011 απόφαση του Υπουρ−

γού Οικονομικών.
13. Το αριθ. ΓΔΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ1156477ΕΞ/16.11.2011 έγ−

γραφο του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων 
και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

14. Την αριθ. Υ25 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2792/8.12.2011) απόφαση 
του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

15. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 
αντικαθίσταται ως εξής:

«H εφαρμογή περιλαμβάνει μητρώα των φορολογούμε−
νων εταιρειών, των ελεγκτικών εταιρειών και των Νόμι−
μων ελεγκτών που διενεργούν φορολογικούς ελέγχους 
και σε αυτήν αποθηκεύονται, κατά ελεγχόμενη εταιρία 
και διαχειριστική χρήση, όλες οι εκθέσεις φορολογικής 
συμμόρφωσης, καθώς και η αλληλογραφία που αφορά 
κάθε έλεγχο που διενεργείται».

2. Η προθεσμία που προβλέπεται από το τελευ−
ταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της 
ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, παρατείνεται έως 
την 30/4/2012.

3. Η προθεσμία που προβλέπεται από το τελευ−
ταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της 
ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, παρατείνεται έως 
την 30/4/2012.

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/22.7.2011 
(Φ.Ε.Κ Β΄1657) ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

    Ö 
 Αριθ. Φ500/32/Ε5/36435 (4)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας, 
Νομού Φλωρίνης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.1, εδαφ. β, γ, δ, 
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του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ. α του 
ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 του ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 10 του ν.3232/04 
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.1 του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

10. Το Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ Α΄62) «Διορισμός Υπουργού 
Οικονομικών».

11. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».

12. Την με αριθμό Υ 18/30−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου» (ΦΕΚ Β΄ 2748).

13. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της κοινής 
υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνι−
αίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν 
την_άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, 
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

14. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

15. Το με αριθμό 5/08−03−2012 πρακτικό του Εφορευ−
τικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Φλώρινας, Νομού Φλωρίνης που διαβιβάστηκε με το με 
αριθμό 165/08−03−2012 έγγραφο της προς το Υπουργείο 
Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

16. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δημόσι−
ας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας, Νομού Φλωρίνης, 
ύψους 1.117,14 ευρώ περίπου για το έτος 2012 και ποσό 
ύψους 4.468,56 ευρώ περίπου για καθένα από τα επό−
μενα οικονομικά έτη.

18. Τη με αριθμ. 168/09−03−2012 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιο−
θήκης Φλώρινας.

• Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την 
ανωτέρω Βιβλιοθήκη πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο 
αρχίζοντας από 1−10−2012.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας, 
Νομού Φλωρίνης.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 1.117,14 ευρώ για το 2012 η οποία θα 
καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 0289 και 0551 σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Φλώρινας, Νομού Φλωρίνης, ως εξής:

1.117,14 ευρώ (2 θέσεις x 186,19 (176,08 +10,11) ευρώ x 3 
μήνες) για το έτος 2012 και 4.468,56 ευρώ (2 θέσεις 
x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 θα δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας, Νομού 
Φλωρίνης και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 4.468,56 ευρώ 
η οποία θα δεσμεύεται στους αντίστοιχους προϋπο−
λογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

   Ö 
 Αριθμ. Φ.80425/3521/423 (5)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλή−
λων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 
(ΤΑΥΤΕΚΩ) για το έτος 2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
– βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄). 

3. Την 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωριακή απα−
σχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».

4. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές απο−
φάσεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από 
τις αρμόδιες Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασίας των 
οικείων Νομαρχιών.
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5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
ΤΑΥΤΕΚΩ για τη διεκπεραίωση τρεχουσών εργασιών 
και μεγάλου αριθμού εκκρεμών υπηρεσιακών υποθέσε−
ων όπως: α) εκκαθαρίσεις λογαριασμών προς τρίτους, 
παρόχους υγείας και ασφαλισμένους, β) εκκαθάριση 
λογαριασμών φαρμακευτικών συλλόγων και φαρμακεί−
ων, γ) έλεγχος εσόδων ιδίως από ασφαλιστικές εισφο−
ρές, δ) ενημέρωση των μητρώων και τακτοποίηση των 
αρχείων, ε) διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού συνταξιο−
δοτικών υποθέσεων και χορήγηση εφάπαξ παροχών 
πρόνοιας, στ) σύνταξη και διεκπεραίωση βεβαιώσεων 
για φορολογική χρήση, ζ) προετοιμασία για την απο−
στολή στοιχείων στο ελεγκτικό συνέδριο για τον ετήσιο 
κατασταλτικό έλεγχο, η) κλείσιμο λογαριασμών χρήσε−
ων παρελθόντων ετών, θ) προετοιμασία και αποστολή 
στατιστικών στοιχείων. 

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 9.444,00 € πε−
ρίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΑΥΤΕΚΩ 
έτους 2012 (ΚΑΕ 0261), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας, για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕ−
ΚΩ) από 120 ώρες για τον καθένα (1.800 ώρες συνολικά) 
για το έτος 2012.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα 
υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται από Δευτέρα 
μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και 
μέχρι τις 22:00. 

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζονται οι Προϊστάμενοι των οικείων Δι−
ευθύνσεων του Ταμείου. 

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης. 

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31−12−2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2012

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

    Ö 
 Αριθμ. Φ.80425/7419/926 (6)
Υπερωριακή εργασία των μονίμων και με σχέση εργα−

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικών 
υπαλλήλων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστη−
μα από 01/04/2012 έως 31/12/2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 

– βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄). 

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των διοι−
κητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προκειμένου να 
διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες:

− άμεση αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του παγίου συστήματος ρύθμισης κα−
θυστερούμενων εισφορών, έλεγχοι, επιβολή τελών, εκ−
πτώσεις, κλπ,

− αναζήτηση ασφαλιστικών στοιχείων για τους ερ−
γοδότες για την πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής 
τους σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ που 
αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας, 

− άμεσος έλεγχος των μητρώων εργοδοτών των 
εντασσόμενων ταμείων με άμεση διενέργεια και διεκπε−
ραίωση τακτικών ελέγχων των κοινών επιχειρήσεων και 
εκκαθάριση ιδιωτικών και δημοσίων οικοδομοτεχνικών 
έργων προς αποφυγή παραγραφής εισφορών,

− άμεση εφαρμογή από 01−01−2012 του συστήματος για 
παροχή ασφάλισης και ενημερότητας μέσω διαδικτύου 
on line, 

− έλεγχος κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών 
έργων και ειδικότερα των παλαιοτέρων ανέλεγκτων, κα−
θώς και διεκπεραίωση σημειωμάτων αυθαίρετων οικο−
δομών και εκκαθάριση οικοδομικών έργων, επεξεργασία 
των εκθέσεων ελέγχου της ΕΥΠΕΑ και των σημειωμάτων 
ελέγχου του ΣΕΠΕ για εντοπισμό των εργοδοτών που 
παραβιάζουν την ασφαλιστική νομοθεσία,

− λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος των 
οφειλετών του Ιδρύματος, 

− διεκπεραίωση υποθέσεων για την υπαγωγή των μα−
κροχρόνιων ανέργων στην προαιρετική ασφάλιση, 

− λειτουργία της Υπηρεσίας Ανακεφαλαίωσης που 
θα αναλάβει την έκδοση αποφάσεων προσδιορισμού 
χρόνου ασφάλισης στους ασφαλισμένους, που θα υπο−
βάλλουν αίτημα πριν τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού 
τους δικαιώματος, με σκοπό την ταχύτερη έκδοση των 
συνταξιοδοτικών αποφάσεων με παράλληλη άμεση κα−
ταβολή της προσωρινής σύνταξης όπου απαιτείται,

− διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης για την 
ελαχιστοποίηση του χρόνου απονομής σύνταξης, μέσω 
ανασχεδιασμένων διαδικασιών,

− λειτουργικές και οργανωτικές παρεμβάσεις στα Υπο−
καταστήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (κέντρα απονομών) για την 
επίτευξη του στόχου της επιτάχυνσης των απονομών 
συντάξεων, τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α., κλπ, 

− ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των συνταγών 
και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για δραστική 
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης,

− έκθεση απόψεων της υπηρεσίας επί μεγάλου αριθ−
μού εφέσεων των συνταξιούχων που προσφεύγουν στα 
διοικητικά δικαστήρια διεκδικώντας τη χορήγηση χρη−
ματικών παροχών από το Ίδρυμα,

− νομοθετική επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν 
κατά τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφορι−
ακού Συστήματος,

− ένταξη των λειτουργιών των εντασσόμενων ταμείων 
στο πληροφοριακό σύστημα του Ιδρύματος,
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− αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και προσωπικού με 
σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών και τη μεί−
ωση της επισκεψιμότητας πολιτών στις μονάδες του 
Ιδρύματος,

− διαρκής αποστολή στοιχείων στην Ομάδα Παρακο−
λούθησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την ενημέρωση 
του αρχείου βάσει του οποίου χορηγούνται βεβαιώσεις 
ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω τηλεομοιοτυπίας ή 
διαδικτύου, 

− διεκπεραίωση αιτήσεων για βεβαιώσεις ασφάλισης 
προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα κοινωνικών πα−
ροχών (επιδότηση ενοικίου, χορήγηση στεγαστικών 
δανείων, κλπ), 

− διεκπεραίωση αιτημάτων για την παροχή κοινωνι−
κοασφαλιστικής προστασίας ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων, 

− διεκπεραίωση αιτημάτων για συμμετοχή σε ειδικά 
προγράμματα που απευθύνονται σε ασθενέστερες οι−
κονομικά τάξεις, 

− διεκπεραίωση αιτημάτων για τη χορήγηση του Επι−
δόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και επανέλεγ−
χος όλων των δικαιούχων του επιδόματος, 

− διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης χρηστών 
για τις ευρισκόμενες σε εξέλιξη εφαρμογές του πλη−
ροφοριακού συστήματος,

− υποστήριξη διαδικασιών μέχρι την υλοποίηση της 
πλήρους λειτουργίας του νεοσύστατου Εθνικού Οργανι−
σμού Παροχής υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με προσωπικό 
και τεχνικά μέσα,

− έκδοση εγκυκλίων διαταγών και γενικών εγγράφων 
για την υλοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν θέ−
ματα αρμοδιότητας κάθε Διεύθυνσης.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 6.865.560,00 € 
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έτους 2012, με 
στοιχεία ΚΑΕ 0261, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικούς υπαλλήλους του 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, για το χρονικό διάστημα από 01/04/2012 έως 
31/12/2012, ως εξής: για επτά χιλιάδες οκτακόσιους (7.800) 
διοικητικούς υπαλλήλους, ένα εκατομμύριο τετρακόσιες 
τέσσερις χιλιάδες (1.404.000) ώρες, για εργασία που θα 
παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το 
πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαί−
νουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχό−
λησης θα είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κάθε μο−
νάδας. Η κατανομή των παραπάνω ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.04.2012 και μέχρι 
31.12.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

   Αριθμ. Υ4α/οικ.33253 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.96439/2009 υπουρ−

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

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, παρ. 5 και 64, παρ. 2, 

του Ν.3984/11 (ΦΕΚ 150Α/11) «Δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων και άλλες διατάξεις». 

2. Το Π.Δ. 6/01 (Φ.Ε.Κ. 3/τ.Α/01) «Κανονισμός Λειτουργί−
ας 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 υπουργική απόφαση 
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδα Μεταμό−
σχευσης Καρδιάς − Πνευμόνων στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟ−
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» (ΦΕΚ Β΄ 1503), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με την αριθ. Υ4α/41802/29.6.2011 (ΦΕΚ 
1593Β/2011).

6. Το υπ’ αριθμ. 2313/26.3.2012 έγγραφο του Ω.Κ.Κ.
7. Το αριθμ. Οικ. 1057/28−3−2012 έγγραφο του Εθνικού 

Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
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 Αναπληρωτής 
Διευθυντής του Α΄ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Π. 
Σφυράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

    Ö 
(8)

 Σύσταση θέσης ΠΕ1 Γεωπονικού στο Υπουργείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (δημοσιεύθηκε αρχι−
κά στο ΦΕΚ 332 Γ΄/26.3.2012).

  Με την αριθμ. 1115/15883/9−2−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθη−
κε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 
26 Α΄/2007) και των άρθρων 17, παρ.1 και 24−26 του 
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Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄/2007), διορίζεται η απόφοιτος 
της ΚΑ΄ εκπαιδευτικής σειράς του τμήματος Γενικής 
Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Πε−
λώνη Μαρία του Αναστασίου, στο Υπουργείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναδρομικά από 1−11−2011, 
δηλαδή την επόμενη της ημερομηνίας που αποφοίτησε 
από την Ε.Σ.Δ.Δ., σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Γ΄ και 1ο Μισθο−
λογικό Κλιμάκιο, γιατί έχει τα προβλεπόμενα από το 
νόμο τυπικά προσόντα.

Η αναδρομικότητα του διορισμού ισχύει για κάθε συ−
νέπεια, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών.

(Αριθμ. βεβ. Διορισμού − Πρόσληψης στο Μητρώο Αν−
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 587912856/ 
23.3.2012).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 1095/14−3−2012).

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού/ Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης 597/22−3−2012).

  Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02011011004120008*

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.: τηλ.: 210 8220885.

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 13:30

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