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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επι−
χειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν
υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους. ........................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 76008
(1)
Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχει−
ρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπα−
χθεί στους επενδυτικούς νόμους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του
Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8).
2. Τις διατάξεις της περ. Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν.3299/2004 (ΦΕΚ Α΄ 261).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4242/2014 (ΦΕΚ Α΄50).
4. Το Π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85).
6. Την υπ΄αριθμ. 49901/ 21−11−2012 υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση της αριθμ. 47718/8−11−2011 Απόφασης «Κα−
θορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης
των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των
υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) των
επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νό−
μου 3299/2004 όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ.
460175/ 29−10−2012 απόφαση (Β΄ 3003)» (ΦΕΚ Β΄3076).
7. Την υπ’ αριθμ. 53517/10−12−2012 υπουργική απόφαση
«Έλεγχος τήρησης μακροχρόνων υποχρεώσεων, επιχει−
ρήσεων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους
3299/2004 και 3908/2011» (ΦΕΚ Β΄3341).
8. Την υπ’ αριθμ. 20283/03−05−2012 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 1518).
9. Την υπ’ αριθμ. 2106/31−1−2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 183).
10. Την υπ’ αριθμ. 2/88585/0022/21−12−2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 592).
11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
12. Το Π.δ. 118/2013 (Α΄152) 85/2012 «Τροποποίηση του
Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) −Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
13. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).
14. Το Π.δ. 89/2014 (Α΄134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Το Π.δ. 158/2014 (Α΄240) «Διορισμός Υπουργών».
16. Την υπ’ αριθ. 54169/31−10−2014 (Β΄ 2944) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων

1. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/11,
3299/04, 2601/98 και 1892/92 οφείλουν μέχρι την παρέ−
λευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας
σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την
κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτρο−
πής της 6ης Αυγούστου 2008, που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του νόμου 3299/04 μετά την 1−1−2007 και κατά
την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι
ΜΜΕ, οφείλουν να υποβάλλουν στις κατά περίπτωση αρ−
μόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει
η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις
διατάξεις των ανωτέρω νόμων καθώς και της εγκριτικής
απόφασης.
2. Τα στοιχεία αυτά, όπως προσδιορίζονται στο Πα−
ράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, της οποίας αποτε−
λεί αναπόσπαστο τμήμα, θα υποβάλλονται το αργότερο
εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους
από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λει−
τουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη
του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ή τριών (3) ετών
αντιστοίχως.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής στοιχείων
1. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 υποχρε−
ούνται στην ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του
Παραρτήματος Ι στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι−
κών Ενισχύσεων − Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ − Επ), υπό
τη μορφή αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων
υποχρεώσεωΝ. Στοιχεία του Παραρτήματος Ι που δεν
μπορούν να επισυναφθούν στο αίτημα ελέγχου τήρησης
μακροχρονίων υποχρεώσεων ως ηλεκτρονικά αρχεία,
σαρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται ως αρχεία
εικόνας.
2. Η συμπλήρωση του συνόλου των σχετικών πεδίων
του αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υπο−
χρεώσεων στο ΠΣΚΕ−Επ, συμπεριλαμβανομένων αυ−
τών που σχετίζονται με την εγκριτική απόφαση για
την υπαγωγή και για την ολοκλήρωση της επένδυσης
είναι υποχρεωτική.
3. Κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήμα−
τος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων, οι
επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 υποβάλλουν στις
αρμόδιες υπηρεσίες τα ακόλουθα έγγραφα:
α. εκτύπωση του παραγόμενου από το ΠΣΚΕ−Επ αιτή−
ματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων,
στο οποίο τίθεται η πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου
εκπροσώπου της επιχείρησης και
β. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι
τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ−Επ είναι αληθή.
Η αρμόδια για τον έλεγχο των στοιχείων Υπηρεσία
υποχρεούται στην τήρηση φυσικού αρχείου μόνο των
ανωτέρω, υπό στ. α΄ και β΄, εγγράφων.
4. Η μη ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του Πα−
ραρτήματος Ι υπό τη μορφή αιτήματος ελέγχου τήρησης
μακροχρονίων υποχρεώσεων στο ΠΣΚΕ – Επ ισοδυναμεί
με αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 1 του άρθρου 1.

5. Επιχειρήσεις που κατά το έτος 2013 υπέβαλαν στις
κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες τα προβλεπόμενα
στην υπ’ αριθμ. 53517/10−12−2012 υπουργική απόφαση
στοιχεία εμπρόθεσμα (ήτοι έως 30−09−2013) ή εκπρόθε−
σμα (έως 30−01−2014) σε έντυπη μορφή, οφείλουν να τα
επανυποβάλουν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1, επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της έντυπης
υποβολής (αριθμός πρωτοκόλλου).
6. Επιχειρήσεις που κατά το έτος 2014 υπέβαλαν σε
έντυπη μορφή στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρε−
σίες τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 53517/10−12−2012
υπουργική απόφαση στοιχεία έως και την έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να τα υπο−
βάλουν εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.
Οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου δύνανται
να αιτηθούν και να παραλάβουν τα υποβληθέντα δι−
καιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία με αναφορά
του σχετικού αποδεικτικού υποβολής τους (αριθμός
πρωτοκόλλου).
Άρθρο 3
Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου τήρησης
μακροχρονίων υποχρεώσεων
1. Καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου τή−
ρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων των επιχειρή−
σεων της παρ. 1 του άρθρου 1.
2. Ο έλεγχος τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώ−
σεων των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 διε−
νεργείται στο πλαίσιο τακτικών διοικητικών ελέγχων
ετησίως, σε τυχαίο δείγμα που αντιστοιχεί σε ποσοστό
τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού των υπόχρεων
επιχειρήσεων.
3. Εφόσον από το διοικητικό έλεγχο των υποβληθέ−
ντων στοιχείων προκύπτει η μη τήρηση των υποχρεώσε−
ων που προβλέπονται στις διατάξεις των νόμων 3908/11,
3299/04, 2601/98 και 1892/92 καθώς και της εγκριτικής
απόφασης, διενεργείται έκτακτος επιτόπιος έλεγχος,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 10
του Π.δ. 33/2011.
4. Τα Όργανα Ελέγχου ορίζονται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του Π.δ. 33/2011.
5. Οι αποζημιώσεις των ελεγκτών για τη διενέργεια
των διοικητικών καθώς και των επιτόπιων ελέγχων των
παρ. 2 και 3 ορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην υπ’ αριθμ. 2/88585/0022/21−12−2012 (ΦΕΚ Υ,Ο,Δ,Δ,
592) κοινή υπουργική απόφαση.
6. Ο έλεγχος τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώ−
σεων των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 ορί−
ζεται και διενεργείται με ευθύνη της κατά περίπτωση
αρμόδιας υπηρεσίας.
Άρθρο 4
Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων του Παραρ−
τήματος Ι σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 ή σε
περίπτωση υποβολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται
στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό
εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δη−
μοσίων Εσόδων.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Στοιχεία ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρε−
ώσεων
1. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία
της επιχείρησης:
I. Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής του
(τελευταίο καταστατικό κ.λπ.).
II. Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής − εταιρικής
σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/
και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο
Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τρο−
ποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. κλπ).
III. Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
IV. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αί−
τησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου.
V. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείρι−
ση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση τελευταίου τριμήνου.
2. Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης:
I. Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) υποβληθέντων στο ΙΚΑ για το τελευ−
ταίο έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.).
II. Αντίγραφα υποβληθέντων Ε7Δ).
III. Αντίγραφα πτυχίων των νέων θέσεων των πτυχι−
ούχων (για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του Ν.3908/11).
IV. Καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.
3. Οικονομικά στοιχεία του φορέα.
I. Ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους.
II. Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους.
III. Ισοζύγιο 4ου βαθμού 31/12 υπογεγραμμένο από τον
Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Οικονομικό Δ/ντή ή τον
Λογιστή της επιχείρησης.
IV. Βεβαίωση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος με
το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μί−
σθωσης.
4. Στοιχεία λειτουργίας της επένδυσης.
I. Η πλέον πρόσφατη άδεια λειτουργίας της επένδυσης
που έχει ενισχυθεί (Άδεια λειτουργίας για επενδύσεις
μεταποίησης, ενημερωτικά σημειώματα τελευταίου
έτους εκδοθέντα από ΛΑΓΗΕ για επενδύσεις ΑΠΕ, Ει−
δικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ για επενδύσεις στον τομέα
του Τουρισμού, Βεβαίωση και Διάγραμμα παλετοθέσεων
με υπογραφή από Μηχανικό για επενδύσεις στον τομέα
των Logistics, άδεια λειτουργίας για Parking).
II. Bεβαίωση δυναμικότητας της επένδυσης, υπογε−
γραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.
5. Στοιχεία Ισχύος Μηχανημάτων HP ή KW της επέν−
δυσης.
I. Πίνακας καταγραφής όλων των εγκατεστημένων
Μηχανημάτων του Μηχανολογικού Εξοπλισμού [Κατα−
σκευαστής/Τύπος Εξοπλισμού/Έτος Κατασκευής/Serial
Number/Ισχύς (Hp ή KW)].
II. Bεβαίωση ισχύος μηχανημάτων της επένδυσης, υπο−
γεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.
6. Στοιχεία δημοσιότητας.
Φωτογραφία της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του
άρθρου 10 του Ν.42424/2014 μόνιμης επεξηγηματικής
πινακίδας.
7. Στοιχεία παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων
από το Ε.Τ.Π.Α. επενδύσεων.
I. Στοιχεία για την παρακολούθηση των έργων που
συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Τ.Π.Α. (απολογιστική
έκθεση προόδου κ.λπ.).
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8. Λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία που πιστοποιούν
την τήρηση τυχόν ειδικών όρων των εγκριτικών απο−
φάσεων για την υπαγωγή και για την ολοκλήρωση της
επένδυσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
337959/9270/8379/300
(2)
Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας
εκκαθαριστή Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πο−
λιτισμού Α.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 64 (παρ. 2) του Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ
180/Α/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νο−
μοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
β. του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού & Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014)
γ. του Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012
(Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και
μετονομασία των Υπουργείων...»
(ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013)
δ. του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α/10.06.2014)
2. Την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/516/03.01.2012 (ΦΕΚ 2/Β/
03.01.2012) Υπουργική απόφαση, με την οποία ορίστη−
κε ο εκκαθαριστής του Οργανισμού Προβολής Ελλη−
νικού Πολιτισμού Α.Ε. καθώς και τις ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/
ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/77470/2840/2421/81/20.08.2012
(ΦΕΚ
2410/Β/31.08.2012), ΥΠΑΙΘΠΑ−ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/
25835/4829/4082/260/21.02.2013 (ΦΕΚ 464/Β/26.02.2013),
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/138168/20896/17368/1046/
02.09.2013 (ΦΕΚ 2539/Β/10.10.2013, διόρθωση σφάλμα−
τος ΦΕΚ 2689/ Β/22.10.2013) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠ
ΕΦ/105032/13995/12290/709/25.04.2014 (ΦΕΚ 1047/Β/28.04.
2014) όμοιες αποφάσεις με τις οποίες παρατάθηκε η
προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαρι−
στή του ως άνω Οργανισμού.
3. Το αριθμ. 883/19.12.2014 έγγραφο του εκκαθαριστή
του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.,
σχετικά με την παράταση της προθεσμίας λήξης της
εκκαθάρισης του προαναφερόμενου Οργανισμού και
της θητείας του εκκαθαριστή καθώς και το ιδιόχειρο
σημείωμα του Γραφείου του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η τρί−
μηνη παράταση της ως άνω προθεσμίας και θητείας,
αποφασίζουμε:
Α. Παρατείνουμε, από την λήξη της έως 31.03.2015,
την προθεσμία λήξης της εκκαθάρισης του Οργανισμού
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. καθώς και τη θη−
τεία του εκκαθαριστή Δημήτριου Αγγέλου του Κωνστα−
ντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ 993006, Οικονομολόγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. 49613/12525/Δ8
(4)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το έτος 2015.

F
Aριθμ. Φ.80425/47836/Δ9/10406
(3)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοι−
ας Δημοσίων Υπαλλήλων για το έτος 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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 δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
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 του προ−
σωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν
οι εξής εργασίες: α) εξέταση 40.700 εκκρεμών αιτήσεων
απονομής εφάπαξ παροχών, β) εξέταση χιλιάδων αιτή−
σεων επιστροφής εισφορών και εξαγοράς προϋπηρε−
σίας σε όλους τους Τομείς, γ) παροχή στοιχείων σε
τακτική βάση, αλλά και εκτάκτως, παροχή στοιχείων σε
διάφορους φορείς (Δ.Ν.Τ., ΕΛ. ΣΤΑΤ., Γ.Λ.Κ., υπουργεία
κ.λ.π.) και δ) εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ύστερα από την
ενίσχυση του Τ.Π.δ.Υ. με ειδική πίστωση από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 €
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2014 (ΚΑΕ 0261),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας των υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημο−
σίων Υπαλλήλων, για το έτος 2015 και συγκεκριμένα:
για ενενήντα δύο (92) υπαλλήλους, είκοσι δύο χιλιάδες
ογδόντα (22.080) 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 απογευμα−
τινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν
τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο
εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά
το δεύτερο.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι διευθύνσεων 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.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98)
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α180) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.3871/2010 «Δημοσι−
ονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
4. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά−
τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) περί
αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
6. Την υπ’αριθμ. οικ. 38440/7537/03−11−2014 (ΦΕΚ Β΄
2972) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορι−
σμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου,
Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».
7. Την αριθμ. 40001/8107/07.11.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3078) Από−
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας... ».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5α του Ν. 3614/2007
(ΦΕΚ Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα−
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
10. Την αριθμ. οικ. 27192/120/13−08−2013 ΚΥΑ «Οργάνω−
ση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της Γε−
νικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας» (ΦΕΚ
Β΄ 2059).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011
(Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015» όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο πέμπτο παρ. 7 του ν.4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του
ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85).
12. Το Π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
13. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής εργασίας για
170 Υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρε−
σία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας.
14. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 (Ειδικός Φο−
ρέας 33/210) και ΚΑΕ 0511 θα ανέλθει μέχρι του ποσού
των εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) ΕΥΡΩ.
15. Το γεγονός της μεγάλης έλλειψης προσωπικού
στις Υπηρεσίες του Υπουργείου.
16. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Πρόνοιας για:
− την παρακολούθηση και εφαρμογή των μεταρρυθ−
μιστικών δράσεων του Υπουργείου τη βελτιστοποίηση
των εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων την ενίσχυ−
ση και ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών του
Υπουργείου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή
για 170 υπαλλήλους που υπηρετούν ή συνδράμουν το
έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για τους
λόγους που αναφέρονται στο Προοίμιο (παρ. 15 και 16)
της απόφασης για το έτος 2015. Ο ανωτέρω αριθμός
των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με
αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού των ωρών
ανά υπάλληλο, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των
ωρών να υπερβεί τις 20 ώρες ανά υπάλληλο το μήνα.
Η πραγματοποίηση των ωρών και η εκτέλεση του
αντίστοιχου έργου θα βεβαιώνεται από τους οικείους
προϊσταμένους.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31/12/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Φ.80425/48351/Δ9/10408
(5)
Υπερωριακή εργασία των μονίμων και με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρό−
νου υπαλλήλων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και του Κέντρου Εί−
σπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) για το
έτος 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 και 22 παρ. 2 του
ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύουν.
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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 υπ’ αριθμ. αριθμ. οικ. 2/13917/0022/17−02−2012
(ΦΕΚ 414 Β΄) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι−
κονομικών «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.δ.Δ. και OTA και
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ
167 Α΄) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του
ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» με τις οποίες ιδρύθηκε
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
5. Τη Φ.10021/34047/1007/25−11−2013 (ΦΕΚ 3073 Β΄)
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας «Διάρθρωση, αρμοδιότητες, στελέ−
χωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(Κ.Ε.Α.Ο.) και άλλα οργανωτικά θέματα Κ.Ε.Α.Ο. και ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ.
6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των διοι−
κητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ −ΕΤΑΜ, προκειμένου να
διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες:
• Ρύθμιση καθυστερούμενων εισφορών κατά το άρ−
θρο 54 Ν.4305/2014, παρακολούθηση της πορείας των
ρυθμίσεων σε καθημερινή βάση.
• Τηλεφωνική ενημέρωση οφειλετών για νέα ρύθμιση.
• Έλεγχος εργοδοτών που έχουν ενταχθεί σε επιδο−
τούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ, που αφορούν την
καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της απα−
σχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Διαρκής παρακολούθηση της ON LINE διαδικασίας
χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.
• Έλεγχος όλων των οικοδομοτεχνικών έργων και
ειδικότερα των παλαιοτέρων ανέλεγκτων, καθώς και
διεκπεραίωση σημειωμάτων αυθαίρετων οικοδομών και
εκκαθάριση οικοδομικών έργων.
• Έλεγχος κοινών επιχειρήσεων, με προτεραιότητα
των παλαιότερων ανέλεγκτων επιχειρήσεων για την
αποφυγή παραγραφής εισφορών, διεκπεραίωση καταγ−
γελιών, διεκπεραίωση σημειωμάτων που σχετίζονται
με το πραγματικό της απασχόλησης, τον έλεγχο των
ημερών ασφάλισης. Επίσης, επεξεργασία των εκθέσεων
ελέγχου της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των σημειωμάτων ελέγχου
του Σ.ΕΠ.Ε. για τον εντοπισμό των εργοδοτών που πα−
ραβαίνουν τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
• Παρακολούθηση της νέας διαδικασίας Κεντρικού
Ελέγχου Δηλωθέντων −Καταβληθέντων με ταυτόχρονη
έκδοση Πράξεων Επιβολής Εισφορών με κεντρική διαδι−
κασία και της επίδοσης αυτών για την ενημέρωση της
ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων.
• Διενέργεια στοχευμένων ελέγχων σε εργοδότες κοι−
νών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων, οι οποί−
οι επιλέγονται με εφαρμογή του λογισμικού Risk Analysis
Εσόδων, το οποίο έχει ενταχθεί στις τακτικές λειτουρ−
γικές δράσεις των Υπηρεσιών Εσόδων, με συνεχή ροή
αναζήτησης εργοδοτών που πρέπει να ελεγχθούν σε
μηνιαία βάση και αναφορά για τα αποτελέσματα των
ελέγχων αυτών, εντός του ιδίου μηνός.
• Εντατικοποίηση, με ορισμό ελαχίστου αριθμού, διε−
νεργούμενων επιτόπιων ελέγχων κοινών επιχειρήσεων
και οικοδομοτεχνικών έργων ανά μήνα.
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• Διαχείριση με την έκδοση καταλογιστικών πράξε−
ων των αποτελεσμάτων των διασταυρωτικών ελέγχων
στους εργοδότες βάσει των στοιχείων του απασχο−
λούμενου προσωπικού, όπως αυτά προκύπτουν από τις
καταχωρήσεις του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (Υπουργική
Απόφαση αριθ. 5072/6/25−2−2013, ΦΕΚ449/τ.Β72013).
• Μετά την από 1/6/2014 κατάργιιση της υποχρέωσης
τήρησης από τους εργοδότες του Ε.Β.Κ.Ν.Π., τροποποι−
ήθηκαν οι αρμοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Εντάσσεται πλέον στις αρμοδιότητες τους ο
έλεγχος υποβολής και ορθής τήρησης ή μη των εντύπων
Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπι−
κού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και η επιβολή των αντίστοιχων
κυρώσεων κατά τα πρότυπα του Σ.ΕΠ.Ε..
• Ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ &
ΤΑΠΙΤ μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στην Α.Π.δ. μέσω των διαδικασιών του ΟΠΣ/
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4225/2014.
• Παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης των
ενταγμένων στην ΑΠ.δ. εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ & ΤΑΠΙΤ
και της αντίστοιχης απόδοσης των ασφαλιστικών ει−
σφορών υπέρ αυτών.
• Είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΥ−
ΤΕΚΩ και διαδικασία για την ένταξη τους στην ΑΠ.δ.
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
• Λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος
των οφειλετών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
• Διεκπεραίωση υποθέσεων για την υπαγωγή των
μακροχρόνιων ανέργων στην προαιρετική ασφάλιση
προκειμένου να θεμελιώσουν πλήρες συνταξιοδοτικό
δικαίωμα λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.2874/2000 και τη Φ21/οικ. 1177/2001 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
• Διενέργεια αυτεπάγγελτης απογραφής όλων των
έμμεσων ασφαλισμένων (προστατευόμενα μέλη) με
απευθείας λήψη των στοιχείων τους από άλλους δημό−
σιους φορείς (Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εσωτερικών, Η.ΔΙ.Κ.Α.,
Ο.Α.Ε.Δ. κλπ), επεξεργασία και ταυτοποίηση τους.
• Τροποποίηση της διαδικασίας απονομής ασφαλι−
στικής ικανότητας με κατάργηση της αυτοκόλλητης
ετικέτας και αντικατάσταση της με ηλεκτρονική υπη−
ρεσία επιβεβαίωσης της ασφαλιστικής ικανότητας κάθε
ασφαλισμένου.
• Λειτουργία Υπηρεσίας Ανακεφαλαίωσης (ΚΑΝ) που
έχει αναλάβει την έκδοση αποφάσεων προσδιορισμού
χρόνου ασφάλισης στους ασφαλισμένους του Ιδρύμα−
τος, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτημα (σύμφωνα με το
άρθρο 47 του ν.2676/99) πριν την θεμελίωση του συντα−
ξιοδοτικού τους δικαιώματος, με σκοπό την ταχύτερη
έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων με παράλληλη
άμεση καταβολή της προσωρινής σύνταξης όπου αυτό
απαιτείται.
• Διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης για την
ελαχιστοποίηση του χρόνου απονομής σύνταξης στους
δικαιούχους, μέσω ανασχεδιασμένων διαδικασιών.
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ομαλή λει−
τουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
για την εξυπηρέτηση της ευαίσθητης ομάδας των ατό−
μων με αναπηρία, αφότου ανατέθηκε στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ η
πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας για την εξασφάλιση
ενιαίας υγειονομικής κρίσης των ασφαλισμένων όλων
των ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του
Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων με τη δημι−

ουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (άρθρο
6 παρ. 1 του ν.3863/2010).
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής συνταξι−
ούχων για άμεση αντιμετώπιση μη καταβολής σύνταξης
σε μη δικαιούχους.
• Έκθεση απόψεων της υπηρεσίας επί πολύ μεγάλου
αριθμού εφέσεων των συνταξιούχων που έχουν προσφύ−
γει ομαδικά ή μεμονωμένα στα διοικητικά δικαστήρια
διεκδικώντας τη χορήγηση χρηματικών παροχών από
το Ίδρυμα.
• Νομοθετική επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν
κατά τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφορι−
ακού Συστήματος και ιδίως λόγω της εξάπλωσης και
ολοκλήρωσης του Ο.Π.Σ. και την ομαλή ένταξη των
ταμείων και κλάδων στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Κατάρτιση σχε−
δίων νομοθετικών διατάξεων, κανονισμών, υπουργικών
αποφάσεων, προώθηση τους στα αρμόδια νομοθετικά
όργανα, παρακολούθηση της πορείας και υποστήριξη
όπου κρίνεται απαραίτητο.
• Ολοκλήρωση και επέκταση του προγράμματος «Κατ'
Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων».
• Παραγωγική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και προ−
σωπικού με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών
και τη μείωση της επισκεψιμότητας των πολιτών στις
μονάδες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
• Διεκπεραίωση αιτημάτων για την παροχή κοινωνι−
κοασφαλιστικής προστασίας ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων (ανέργων, προστατευομένων υπερηλίκων γο−
νέων χαμηλού εισοδήματος των ασφαλισμένων του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κ.λ.π.).
• Διεκπεραίωση αιτημάτων για τη χορήγηση του επι−
δόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και επανέλεγ−
χος όλων των δικαιούχων του επιδόματος.
• Συνεχής διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης
τελικών χρηστών των προς ένταξη στο Ο.Π.Σ υποκ/των
για τις ευρισκόμενες σε εξέλιξη εφαρμογές του Ο.Π.Σ.
• Υποστήριξη διαδικασιών μέχρι την υλοποίηση της
πλήρους λειτουργίας του νεοσύστατου Εθνικού Οργα−
νισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με προ−
σωπικό και τεχνικά μέσα.
• Έκδοση εγκυκλίων διαταγών και γενικών εγγράφων
για την υλοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν θέμα−
τα αρμοδιότητας κάθε διεύθυνσης.
Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την από−
φαση αυτή ανέρχεται: α) στο ποσό των επτά εκατομ−
μυρίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (7.020.000,00 €) περίπου
για τους υπαλλήλους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και θα βαρύνει την
εγγεγραμμένη πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολο−
γισμό του ΙΚΑ − ET AM έτους 2015, με στοιχεία ΚΑΕ
0261 και β) στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων
ευρώ (680.000,00 €) για τους διοικητικούς υπαλλήλους
που απασχολούνται στο Κ.Ε.Α.Ο. και θα βαρύνει την
εγγεγραμμένη πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολο−
γισμό του Κ.Ε.Α.Ο. έτους 2015, με στοιχεία ΚΑΕ 0261,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου υπαλλήλους
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και του Κ.Ε.Α.Ο., για το έτος 2015, ως
εξής: α) για έξι χιλιάδες πεντακόσιους (6.500) υπαλλή−
λους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξή−
ντα χιλιάδες (1.560.000) ώρες και β) για εξακόσιους (600)
υπαλλήλους που απασχολούνται στο Κ.Ε.Α.Ο. εκατόν
σαράντα τέσσερις χιλιάδες (144.000) ώρες, για εργασία
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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 μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες
εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο.
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 τη δημοσίευση της και
μέχρι 31−12−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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F
Αριθμ. Φ.80425/44195/Δ9/9346
(6)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρω−
σης για το έτος 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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 δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
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 98Α).
3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν
οι παρακάτω εργασίες:
α) χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης, κατα−
λογισμών και βεβαιώσεων εισφορών, καθώς και έκδοση
αποφάσεων επιδομάτων ανεργίας, σύνταξης και προ−
αιρετικής ασφάλισης, λόγω του ότι τα περισσότερα
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τα οποία απασχολούσαν μεγάλο
αριθμό εργαζομένων, είτε έκλεισαν είτε βρίσκονται σε
επίσχεση εργασίας,
β) άμεση επιστροφή εισφορών των πρώην ασφαλισμέ−
νων του Ταμείου από την απελευθέρωση των «κλειστών»
επαγγελμάτων (εφημεριδοπωλών),
γ) τροποποίηση του καταστατικού του Κλάδου Σύντα−
ξης μετά την εφαρμογή του ν.3919/2011 περί απελευθέ−
ρωσης των επαγγελμάτων,
δ) διενέργεια ελέγχου και εκκαθάρισης των ατομικών
μερίδων των συνταξιούχων, με παράλληλη δημιουργία
ηλεκτρονικού μητρώου εντός του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, ως απόρ−
ροια της υποχρεωτικής απογραφής των συνταξιούχων,
ε) ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμέ−
νων, στ) δημιουργία ενιαίου μητρώου ασφαλισμένων του
Κλάδου Υγείας, ως συνέπεια της ένταξης του ΕΤΑΠ−
ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ,
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ζ) δημιουργία νέων δομών για την επίλυση ζητημάτων
εκκαθάρισης δαπανών, ληξιπρόθεσμων οφειλών, μετα−
φορά χρηματικών διαθεσίμων, ύστερα από την ένταξη
των Τομέων Υγείας (ΤΥΙΣΥΤ, ΤΥΤΤΑ και ΤΥΕΥΠΑ) του
Ταμείου στον ΕΟΠΠΥ με την παράλληλη υποχρεωτική
δημιουργία Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα εντός του
Ταμείου,
η) συλλογή και παροχή στοιχείων του κλεισίματος
των ισολογισμών−απολογισμών των λογαριασμών, που
διατηρεί το Ταμείο,
θ) συλλογή και παροχή στατιστικών στοιχείων προς
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
4. Το γεγονός, ότι η δαπάνη, που προκαλείται με την
απόφαση αυτή, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα
πέντε χιλιάδων ευρώ ( 75.000,00 € ) περίπου και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2015
(ΚΑΕ 0261), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης
Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για το έτος
2015 και συγκεκριμένα: για εβδομήντα (70) υπαλλήλους
δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσιες (16.800) 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 μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες
εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων
του Ταμείου, καθώς και η Προϊσταμένη του Περιφερει−
ακού Τμήματος Ασφάλισης − Παροχών Θεσσαλονίκης.
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 από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. οικ.85539/55971
(7)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.: 18889/15156/07−04−2014 από−
φασής μας περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου
Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07−06−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3870/2010 (Φ.Ε.Κ.
138/Α΄/09−08−2010) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και
υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές
και δημοτικές εκλογές».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 3 του
Ν.4147/2013 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/26−04−2013) «Κύρωση της από
31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού
Επικρατείας” και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε
και ισχύει με τις όμοιες του άρθρου 72 του Ν.4257/2014
(Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Τις διατάξεις του Π.δ.135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής» όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 18889/15156/07−04−2014 (Φ.Ε.Κ. 915/Β΄/
11−04−2014, ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Κ−6Κ0) απόφασή μας περί
συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και
Εκλογικών Παραβάσεων, όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.: 28027/22133/27−05−2014
(Φ.Ε.Κ. 318/Υ.Ο.Δ.Δ./04−06−2014, ΑΔΑ: ΩΙΦΩΟΡ1Κ−ΣΛΣ),
54326/38459/19−09−2014 (Φ.Ε.Κ. 608/Υ.Ο.Δ.Δ./02−10−2014,
ΑΔΑ: 7ΝΚΧΟΡ1Κ−ΥΓ9) και 64710/44537/19−11−2014 (Φ.Ε.Κ.
3320/Β΄/11−12−2014, ΑΔΑ: 79ΘΡΟΡ1Κ−Ι9Ζ) σχετικές μας
αποφάσεις και ισχύει.
6. Την υπ’ αριθ. οικ.81860/53861/11−12−2014 (ΑΔΑ: 6ΖΙΙ−
ΟΡ1Κ−ΕΟ2) απόφασή μας περί απόσπασης της υπαλλή−
λου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Μαρίας
Γαλαζούλα του Προκοπίου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού−
Λογιστικού, με βαθμό Ε΄, στην Επιτροπή Ελέγχου Δα−

πανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τη γραμματειακή
υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της ως άνω
Επιτροπής.
7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της ως άνω Επι−
τροπής.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ.: 18889/15156/07−04−2014
απόφασή μας περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου
Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, όπως έχει συ−
μπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει και ορίζουμε για
τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έρ−
γου της εν λόγω Επιτροπής, την κάτωθι υπάλληλο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
Μαρία Γαλαζούλα του Προκοπίου, κλάδου Τ.Ε. Διοικη−
τικού−Λογιστικού, με βαθμό Ε΄ (Α.Δ.Τ.: Χ 543248).
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ.:
18889/15156/07−04−2014 απόφασή μας, όπως συμπληρώ−
θηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.: 28027/22133/
27−05−2014, 54326/38459/19−09−2014 και 64710/44537/
19−11−2014 όμοιες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02036533112140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

