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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.80000/οίκ.26991/1522 (1)
Κατάργηση εκατόν ογδόντα (180) οργανικών και προ−

σωρινών − προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 
του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 «Φορο−

λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167)

β) του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 85/21−6−2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)

γ) του Π.Δ/τος 86/21−6−2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)

δ) του άρθρου 39 του Π.Δ/τος 266/1989 «Οργανισμός 
ΙΚΑ» (Α΄ 127), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του 
Π.Δ/τος 363/1992 (Α 184) και ισχύει.

Β) Τις από 26/8/13 και 13/9/13 σχετικές αποφάσεις του  
Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, αναφορικά 
με την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ.

Γ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση εκατόν ογδόντα (180) οργανικών και 
προσωρινών−προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όπως αναλυτικά προσδιο−
ρίζονται ως ακολούθως:

1. Εικοσιοκτώ (28) θέσεων κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοι−
νωνικής Εργασίας.

2. Τριάντα τριών (33) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/
ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας.
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3. Δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού 
Ιματισμού.

4. Τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλά−
δου/ειδικότητας Εργατών.

5. Εξήντα (60) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικό−
τητας Επιμελητών.

6. Είκοσι τριών (23) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/
ειδικότητας Φυλάκων Νυχτοφυλάκων.

Η φύση (οργανική ή προσωρινή−προσωποπαγής) κα−
θώς και η σχέση εργασίας (μονίμων ή ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων θέσεων των 
περιπτώσεων 2, 4, 5 και 6 θα προκύψει ύστερα από την 
αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνι−
μων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στους ανωτέρω κλάδους/
ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
90 του ν. 4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδο−
θείσα υπ’ αριθμ. ΔΙΠΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (Β΄ 1914) 
υπουργική απόφαση.

Στις περιπτώσεις 1 και 3 καταργείται το σύνολο των 
θέσεων των κλάδων (καλυμμένων και κενών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
   Αριθ. 30299/Δ1.6962 (2)
 Κατάργηση συνολικά εννέα (9) οργανικών και προσω−

ποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 
του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: της παρ. 1 του άρθρου 90 του νόμου 

4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του 
Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23−07−2013).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 136/99 «Οργάνωση των 
Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας», όπως 
ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση 

και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
Υπηρεσιών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/ 
2012 (ΦΕΚ 143 Α΄).

7. Την αριθμ. 100342/12−11−1992 (ΦΕΚ 218/Γ/27−11−1992) 
απόφαση μεταφοράς υπαλλήλου στο Υπουργείο Ερ−
γασίας.

8. Την αριθμ. 92319/5−6−2000 (ΦΕΚ 175/Γ/20−06−2000) 
απόφαση μεταφοράς υπαλλήλου στο Υπουργείο Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

9. Την αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.65353/29−06−2012 (ΦΕΚ 2062/ 
Β/29−06−2012) απόφαση μεταφοράς προσωπικού στο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

10. Την αριθμ. 96389/16−10−2006 (ΦΕΚ 515/Γ/29−12−2006) 
απόφαση μεταφοράς υπαλλήλου στο Σώμα Επιθεώρη−
σης Εργασίας.

11. Την αριθμ. 20838/1744/20−10−2010 (ΦΕΚ 1732/Β/
4−11−2010) απόφαση μεταφοράς υπαλλήλων της εταιρεί−
ας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. στο Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας.

12. Την αριθμ. 3492/Δ1.1102/24−2−2012 απόφαση (ΦΕΚ 
319/τ.Γ΄/21−03−2012) μεταφοράς υπαλλήλων των ΗΛΠΑΠ 
ΑΕ, Η.Σ.Α.Π. ΑΕ, Α.Μ.Ε.Λ. ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης − Σώμα Επιθεώρη−
σης Εργασίας.

13. Τις από 14/02/2013 και 26/08/2013 αποφάσεις του 
Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σχετικά με 
την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση εννέα (9) συνολικά οργανικών και προ−
σωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
α) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τεχνικών, Ει−

δικότητας Οδηγών.
β) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τραυματιο−

φορέων.
Β. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου/ειδι−

κότητας Τεχνικών.
β) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Προσωπικού Η/Υ.
γ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 

Οδηγών.
Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση 

εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) 
των καταργούμενων θέσεων των περιπτώσεων Α.(α), Β.(α), 
και Β.(γ) θα προκύψει ύστερα από την αποτίμηση των 
προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που 
υπηρετούν στον ανωτέρω κλάδο/ειδικότητα, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4172/2013 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ. 
21634/2−8−2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση.

Στις περιπτώσεις Α(β) και Β(β) καταργείται το σύνολο 
των θέσεων (μόνιμου και ΙΔΑΧ) καλυμμένων και κενών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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    Αριθ. Φ.80000/οίκ.25798/1458 (3)
Κατάργηση μίας (1) οργανικής θέσης μονίμου προσωπι−

κού στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Γ.Γ.Κ.Α.), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 «Φορο−

λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167)

β) του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 85/21−6−2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)

γ) του Π.Δ/τος 86/21−6−2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)

δ) του άρθρου 31 του Π.Δ/τος 213/1992 «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 102), 
όπως ισχύει, με το οποίο συστάθηκαν δύο (2) οργανικές θέ−
σεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τηλεφω−
νητών, εκ των οποίων μία (1) οργανική θέση καταργήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Φ.7/οικ.70/20−1−1993 διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Υγείας−Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Β. Τις από 14/2/2013 και 26/08/2013 σχετικές αποφάσεις 
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, αναφο−
ρικά με την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση μίας (1) οργανικής θέσης μονίμου 
προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τηλεφωνητών στη 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθ. Φ.80000/οίκ.26992/1523 (4)
Κατάργηση δεκαεννέα (19) οργανικών και προσωρινών−

προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στον 
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), κατ’ εφαρ−
μογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 «Φορο−

λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167)

β) του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 85/21−6−2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)

γ) του Π.Δ/τος 86/21−6−2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)

δ) του άρθρου 2 της αριθμ. 177647/8720/1961 (Β΄320) 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Γεωργί−
ας και Οικονομικών «περί του Κανονισμού κατάστασης 
προσωπικού του ΟΓΑ», όπως ισχύει

ε) της Φ34/οικ.4537/24.8.2001 (ΝΠΔΔ 193) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών περί μεταφοράς υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ 
Κλητήρων από τον ΟΣΕ στον ΟΓΑ σε συνιστώμενη προ−
σωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου

στ) της Φ.10034/17580/1983/2013 (Β΄ 1573) απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας «Μεταφορά προσωπικού του ΟΑΕΔ στον ΟΓΑ».

Β. Τις από 26/08/2013 και 13/09/2013 σχετικές απο−
φάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, 
αναφορικά με την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση 
του ΟΓΑ.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση δεκαεννέα (19) οργανικών και προσω−
ρινών−προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού 
του ΟΓΑ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως:

1. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Εμπειρικών 
Εργοδηγών.

2. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών 
Σχεδιαστών.

3. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Εργοδηγών.
4. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών.
5. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας 

Αρχειοθετών.
6. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών.
7. Δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Καθαρι−

στριών.
8. Πέντε (5) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλητήρων.
9. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Νυχτοφυ−

λάκων.
10. Τριών (3) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότη−

τας Τηλεφωνητών.
11. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Χειριστών 

Μηχανών.
12. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών.
Η φύση (οργανική ή προσωρινή−προσωποπαγής) κα−

θώς και η σχέση εργασίας (μονίμων ή ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων θέσεων των 
περιπτώσεων 5 και 10 θα προκύψει ύστερα από την 
αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνι−
μων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στους ανωτέρω κλάδους/
ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
90 του ν. 4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδο−
θείσα υπ’ αριθμ. ΔΙΠΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (Β΄ 1914) 
υπουργική απόφαση.
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Στις υπόλοιπες περιπτώσεις καταργείται το σύνολο 
των θέσεων των κλάδων (καλυμμένων και κενών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθ. Φ.80000/οίκ.26993/1524 (5)
Κατάργηση εξήντα εννέα (69) οργανικών και προσωρι−

νών−προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσω−
πικού στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ−
γελματιών (ΟΑΕΕ), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρ−
θρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄167) .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 «Φορο−

λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167).

β) του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 85/21−6−2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141).

γ) του Π.Δ/τος 86/21−6−2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

δ) των άρθρων 27 παρ. 2 του Π.Δ/τος 154/2006, «Οργα−
νισμός του νπδδ με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλι−
σης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» (Α΄ 167), καθώς 
και των κοινών υπουργικών αποφάσεων Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας Φ10035/16010/861/20.12.2005 (Β΄ 1899 ) «Σύσταση 
οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3320/2005 (Α΄48)», 
Φ.10035/26783/1480/22.2.2006 (Β΄ 248) «Σύσταση οργα−
νικών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 164/2004 
(Α΄134)» και Φ.10035/9222/602/21.6.2006 (Β΄ 955) «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.10035/26783/1480/22.2.2006 
(Β΄248) “Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 11 του π.δ/τος 164/2004 (Α΄ 134)”»

ε) του άρθρου 28 παρ. 1 υποπαρ. Κατηγορία ΥΕ περ. 
α και β, του Π.Δ/τος 154/2006 «Οργανισμός του νπδδ 
με την επωνυμία “Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» (Α΄ 167).

στ) του άρθρου 29 παρ. 2 περ. γ ,ιβ και ιγ του Π.Δ/
τος 154/2006 «Οργανισμός του νπδδ με την επωνυμία 
«Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ)» (Α΄ 167).

Β. Τις από 26/08/2013 και 13/09/2013 σχετικές αποφάσεις 
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, αναφορικά 
με την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του ΟΑΕΕ.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση εξήντα εννέα (69) οργανικών και προ−
σωρινών−προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού του ΟΑΕΕ, όπως αναλυτικά προσδιορίζο−
νται ως ακολούθως:

1. Τριών (3) θέσεων κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
Διοικητικής Υποστήριξης Είσπραξης Εισφορών.

2. Οκτώ (8) θέσεων κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
Διαφόρων Ειδικοτήτων.

3. Τεσσάρων (4) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδι−
κότητας Επιμελητών.

4. Πενήντα μίας (51) θέσεων κατηγορίας ΥΕ ειδικότη−
τας Καθαριστριών (μερικής απασχόλησης).

5. Δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού 
Καθαριότητας.

6. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Προσω−
πικού Καθαριότητας (μερικής απασχόλησης).

Η φύση (οργανική ή προσωρινή−προσωποπαγής) κα−
θώς και η σχέση εργασίας (μονίμων ή ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων θέσεων των 
περιπτώσεων 1, 2 και 3 θα προκύψει ύστερα από την 
αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνι−
μων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στους ανωτέρω κλάδους/
ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
90 του ν. 4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδο−
θείσα υπ’ αριθμ. ΔΙΠΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (Β΄ 1914) 
υπουργική απόφαση.

Στις περιπτώσεις 4, 5 και 6 καταργείται το σύνολο των 
θέσεων των κλάδων (καλυμμένων και κενών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθ. Φ.80000/οίκ.26994/1525 (6)
Κατάργηση είκοσι εννέα (29) οργανικών και προσωρι−

νών − προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προ−
σωπικού στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
(ΕΤΕΑ), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του 
ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 «Φορο−

λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167)
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2. του άρθρου 4 του π.δ/τος 85/21−6−2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)

3. του π.δ 86/21−6−2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)

4. του άρθρου 5 του π.δ. 130/14−05−2003 «Οργανισμός 
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπο−
ρικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ)» (Α΄ 115), όπως ισχύει

5. των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 405/28−11−1990 «Ορ−
γανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλ−
λήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)» (Α΄ 160), 
όπως ισχύει

6. του άρθρου 4 του π.δ. 87/3−3−2004 «Οργανισμός του 
Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλή−
λων (ΤΑΝΠΥ)» (Α΄ 67)

7. των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 150/8−3−1989 «Οργανι−
σμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων 
Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ)» (Α΄ 71), όπως ισχύει

8. των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 383/25−8−1988 «Οργα−
νισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσω−
πικού Α.Ε. Οινοποιίας Ζυθοποιίας − Οινοπνευματοποιίας 
(ΤΕΑΠΟΖΟ)» (Α΄ 180), όπως ισχύει

9. του άρθρου 3 του π.δ. 461/8−12−1987 «Οργανισμός 
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ)» 
(Α΄ 216), όπως ισχύει

10. του άρθρου 3 του π.δ. 521/6−10−1989 «Οργανισμός 
του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού 
Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ)» (Α΄ 221), όπως 
ισχύει

11. των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 420/30−8−1988 «Οργα−
νισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευ−
τικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ)» (Α΄ 195)

12. του άρθρου 4 του π.δ. 384/25−8−1988 «Οργανισμός 
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και 
Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ)» 
(Α΄ 180), όπως ισχύει

13. των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 187/12−9−2007 «Οργα−
νισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)» (Α΄ 222)

14. των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 263/20−12−2004 «Ορ−
γανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσω−
πικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ)» 
(Α΄ 257)

15. των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 308/27−9−1990 «Οργα−
νισμός του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινο−
τικών Υπαλλήλων» (Α΄ 129), όπως ισχύει

16. του άρθρου 5 του π.δ. 326/3−12−2003 «Οργανισμός 
του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
(ΤΣΕΑΠΓΣΟ)» (Α΄ 275).

17. των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 327/3−12−2003 «Οργανι−
σμός Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών 
Ελλάδας (ΤΕΑΗΕ)» (Α΄ 275)

18. των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 408/28−11−1990 «Οργανι−
σμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ)» (Α΄ 160)

19. των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 426/30−8−1988 «Οργανι−
σμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ)» (Α΄ 197)

20. του άρθρου 3 του π.δ. 1100/19−11−1977 «Περί συνθέ−
σεως και αναδιαρθρώσεως των Υπηρεσιών του Ταμείου 
Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ελληνικής Εται−
ρείας Υδάτων» (Α΄ 357) , όπως ισχύει.

21. του άρθρου 4 του π.δ. 63/2−4−2007 «Οργανισμός 
του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ)» (Α΄ 74)

22. των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 146/7−3−1989 «Οργα−
νισμός του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε.» (Α΄ 70)

23. των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 411/30−8−1988 «Οργα−
νισμός Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (ΤΑΠ−
ΟΤΕ)» (Α΄ 192)

24. του άρθρου 9 του π.δ. 44/28−3−1997 «Διοικητική 
Οργάνωση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού» (Α΄ 43)

25. των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 419/30−8−1988 «Οργα−
νισμός του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)» (Α΄ 195).

Β. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 3232/ 
04 (Α΄48) και την αριθ. Φ21021/οικ. 4690/580/10−5−2004 (Β΄ 
899) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας «Καθορισμός κλάδων από τους οποίους 
προέρχονται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του 
ΕΤΕΑΜ και κατανομή θέσεων προσωπικού στο ΕΤΕΑΜ».

Γ. Την αρ. Φ.20144/οικ.4026/695/15−3−2011 (Γ΄ 168) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία 
συστάθηκαν δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δι−
οικητικού − Λογιστικού.

Δ. Την αρ. Φ.21220/οικ. 13821/2438/27−10−2011 (Γ΄950) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, με την οποία συστάθηκε μια (1) προ−
σωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.

Ε. Τις από 26/08/2013 και 13/09/2013 σχετικές απο−
φάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, 
αναφορικά με την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση 
του ΕΤΕΑ.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση είκοσι εννέα (29) οργανικών και προ−
σωρινών−προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού του ΕΤΕΑ, όπως αναλυτικά προσδιορίζο−
νται ως ακολούθως:

1. Πέντε (5) θέσεων κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
Διοικητικού − Λογιστικού.

2. Δέκα (10) θέσεων κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότη−
τας Διοικητικών− Γραμματέων.

3. Τριών (3) θέσεων κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότη−
τας Πληροφορικής.

4. Τεσσάρων (4) θέσεων κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδι−
κότητας Προσωπικού Η/Υ.

5. Πέντε (5) θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότη−
τας Επιμελητών.

6. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας 
Προσωπικού Καθαριότητας.

7. Μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας 
Φυλάκων Νυχτοφυλάκων.
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Η φύση (οργανική και προσωρινή−προσωποπαγής) 
καθώς και η σχέση εργασίας (μονίμων ή ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων θέσεων 
των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4 και 5 θα προκύψει ύστερα 
από την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλή−
λων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στους ανωτέρω 
κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 90 του ν. 4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση 
εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ.21634/2−8−2013 (ΦΕΚ 
1914, τ.Β΄) υπουργική απόφαση.

Στις περιπτώσεις 6 και 7 καταργείται το σύνολο των 
θέσεων του κλάδου (καλυμμένων και κενών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθ. οικ. 30301/139 (7)
Κατάργηση συνολικά διακοσίων πενήντα μιας (251) ορ−

γανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ., κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 
του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 

«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23−07−2013)

β) του ν. 2956/01 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄), όπως ισχύουν

γ) των β.δ. 404/1971 (ΦΕΚ 123/Α) και 405/1971 (ΦΕΚ 
123/Α), όπως ισχύουν

δ) του π.δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ−
γασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ε) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.» (ΦΕΚ 98/A΄)

στ) του ν. 254/1976 Περί συστάσεως θέσεων παρά τω 
Οργανισμώ Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και ρυθμί−
σεως θεμάτων τινών προσωπικού (ΦΕΚ 254/Α)

ζ) του ν. 1476/1984 «Διορισμός σε μόνιμες θέσεις του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 136/Α)

η) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α)

θ) του ν. 1586/26.3/1.4.86 «Βαθμολογική διάρθρωση των 
θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου 
δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/A)

ι) του ν. 1648/1986 «Προστασία πολεμιστών, αναπήρων 
και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων» 
(ΦΕΚ 147/Α)

ια) του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, 
κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δι−
καιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α).

ιβ) του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 
(ΦΕΚ 28/Α), όπως ισχύει.

ιγ) του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, 
σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α)

ιδ) ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδι−
καλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των επο−
πτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α).

ιε) του ν. 2266/1994 «Έλεγχος δημοσίου τομέα− Με−
τατάξεις− Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 218/Α)

ιστ) του ν. 2336/1995 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομέ−
νων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 189/Α)

ιζ) του ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί 
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ. 261/A)

ιη) του ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α)

ιθ) του άρθρου 6 του ν. 3552/07 «Σύσταση Ειδικού 
Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 77/Α)

κ) του άρθρου 9 του ν. 3667/08 «Θέματα ειδικών επι−
δοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις»

κα) του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α)
κβ) του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επι−

θεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/Α)

κγ) του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότη−
τας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας 
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α)

κδ) του π.δ. 287/1987 «Σύσταση (50) θέσεων στον κλάδο 
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας του Ο.Α.Ε.Δ.

κε) του π.δ. 95/93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας» (ΦΕΚ 40/τ. Α΄)

κστ) του π.δ. 360/97 «Διατήρηση της εποπτείας Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 240/Α)

κζ) του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α΄).

2. Την αριθμ. 191407/15−7−1997 κοινή απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 125/ΝΠΔΔ).

3. Την αριθμ. 191055/27−8−2003 ΥΑ «Έγκριση μεταφοράς 
και κατανομής κενών οργανικών θέσεων».

4. Την αριθμ. 21629/1813/2−11−2010 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, του Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΦΕΚ 1074/Γ).

5. Την αριθμ. 80067/13−12−2007 απόφαση των υφυπουρ−
γών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας «Ανακατανομή των κενών θέσεων του τακτικού 
διοικητικού προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ., σε υφιστάμενους 
κλάδους» (ΦΕΚ 2372/Β).
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6. Την αριθμ. 7/28−2−2012 Πράξη Υπουργικού Συμβου−
λίου «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 
του άρθρου 1 του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 39/Α΄).

7. Την αριθμ. οικ. 4103/377/6−3−2013 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διαπι−
στωτική Πράξη Μεταφοράς του Προσωπικού του Οργα−
νισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού» (ΦΕΚ 679/Β΄).

8. Τις από 26−8−2013 και 13−9−2013 σχετικές αποφάσεις 
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σχετικά 
με την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του Οργα−
νισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση διακοσίων πενήντα μίας (251) συνολι−
κά οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ−
ναμικού, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως:

1) Εκατόν πέντε (105) θέσεις, κατηγορίας ΔΕ κλάδου 
Εμπειροτεχνιτών.

2) Έξι (6) θέσεις, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Πρακτικών 
Εκπαιδευτών.

3) Τριάντα τρεις (33) θέσεις, κατηγορίας ΥΕ κλάδου 
Προσωπικού Μαγειρείου.

4) Δεκαεννέα (19) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλη−
τήρων − Αποθηκαρίων − Ιματιοφυλάκων.

5) Δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επι−
μελητών.

6) Εβδομήντα μία (71) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/
ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας.

7) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας 
Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων.

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέ−
ση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου) των καταργούμενων θέσεων των περιπτώσεων 
(6) και (7) θα προκύψει ύστερα από την αποτίμηση των 
προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) 
που υπηρετούν στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4172/
2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2−8−2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική 
απόφαση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (1)−(5) καταρ−
γείται το σύνολο των θέσεων (καλυμμένων και κενών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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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