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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Πρωτ. 1656
Αριθμ. Διεκπ.: 1044 (1)
Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού φοιτη−

τών και μεταπτυχιακών φοιτητών Ανωτάτων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρα−
κτικά στη Βουλή των Ελλήνων.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 

του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό 
της Βουλής διέπεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό 
της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 
του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Κοινοβουλευτικό, 
ΦΕΚ 106/Α/1987) και με τις διατάξεις των άρθρων 1, 20 
παρ. 3 εδάφιο β΄, 97, 99, 100, 101, 125 και 129 του Κανονι−
σμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 2178/988/13−2−2003 (ΦΕΚ 165/Β/14.2.2003) 
απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Καθορισμός αριθ−
μού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυ−
ναμένων να ασκούνται πρακτικά στη Βουλή των Ελ−
λήνων και άλλες λεπτομέρειες», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με την 4694/3724/15−6−2006 (ΦΕΚ 
727/Β/15.6.2006) όμοια.

3. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών της 
Βουλής οικονομικού έτους 2014 και στους κωδικούς 0355 και 
0385 έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο Α΄ της υπ’ αριθμ. 2178/ 
988/13.2.2003 αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής 
(ΦΕΚ 165/Β/14.2.2003) όπως συμπληρώθηκε με την 
4694/3724/15−6−2006 (ΦΕΚ 727/Β/15/6/2006), κατά το μέ−
ρος που αφορά τον αριθμό των φοιτητών και μεταπτυ−
χιακών φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
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(ΑΕΙ) των δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη Βουλή 
των Ελλήνων και ορίζουμε αυτόν σε σαράντα επτά (47) 
ανά εξάμηνο.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 2178/988/13.2.2003 από−
φαση του Προέδρου της Βουλής, ισχύει όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4694/3724/15.6.2006 (ΦΕΚ 
727/Β/15.6.2006) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Πρωτ. 1655
Αριθμ. Διεκπ. 1043 (2)
Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού σπου−

δαστών ΤΕΙ και ΙΕΚ δυναμένων να ασκούνται πρακτι−
κά στη Βουλή των Ελλήνων και άλλες λεπτομέρειες.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 

του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό 
της Βουλής διέπεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό 
της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 
του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Κοινοβουλευτικό, 
ΦΕΚ 106/Α/1987) και με τις διατάξεις των άρθρων 1,20 
παρ. 3 εδάφιο β΄, 97, 99, 100, 101, 125 και 129 του Κανονι−
σμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει,

2. Την υπ’ αριθμ. 3041/2247/4.6.1997 (ΦΕΚ 490/Β/13.6.1997) 
απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Καθορισμός 
αριθμού σπουδαστών ΤΕΙ δυναμένων να ασκούνται 
πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων και άλλες λεπτο−
μέρειες», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τις 1247/957/22.3.2000 (ΦΕΚ 435/Β/31.3.2000) και 9481/ 
7337/11.12.2006 (ΦΕΚ 1851/Β/21.12.2006) όμοιες,

3. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών της 
Βουλής οικονομικού έτους 2014 και στους κωδικούς 0355 και 
0385 έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. 
3041/2247/4.6.1997 (ΦΕΚ 490/B/13.6.1997) αποφάσεως του 
Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, ως εξής:

«1. Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και 
ΙΕΚ των δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη Βουλή 
των Ελλήνων ως εξής:

α) Εννέα (9) σπουδαστές της Σχολής Γραφικών Τεχνών 
και Καλλιτεχνικών Σπουδών.

β) Δέκα (10) σπουδαστές της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας.

γ) Δέκα (10) σπουδαστές της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών.

δ) Τρεις (3) απόφοιτοι των δημοσίων ΙΕΚ.
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 3041/2247/4.6.1997 

(ΦΕΚ 490/Β/13.6.1997) απόφαση του Προέδρου της Βου−
λής, ισχύει, όπως συμπληρώθηκε με τις 1247/957/22.3.2000 
(ΦΕΚ 435/Β/31.3.2000) και 9481/7337/11.12.2006 (ΦΕΚ 1851/ 
Β/21.12.2006) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

      Αριθμ. Υ4α/οικ.16521 (3)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έγκριση θεμάτων 

τοποθέτησης κοχλιακών εμφυτευμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α/1982) «Για 

σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας», όπως επανα−
φέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 
34/Α/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 53 του Ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123/Α/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συ−
στήματος Υγείας».

3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1717/17−4−1986 (ΦΕΚ 328/Β/1986) 
απόφαση «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού λει−
τουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΚΕΣΥ».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/12795/96/24−11−1997 (ΦΕΚ 1084/Β/1997) 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών που πρέπει να πλη−
ρούν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και οι ιδιωτικές κλινικές για 
την εμφύτευση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων», όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 70800/17−7−2012 (ΦΕΚ 
2214/Β/2012) απόφαση «Διαδικαστικά ζητήματα που ανα−
φέρονται στα Κοχλιακά Εμφυτεύματα και εξωτερικός 
επεξεργαστής ομιλίας κοχλιακών εμφυτευμάτων».

7. Την υπ’ αριθμ. 12 απόφαση της 234ης/16−12−2011 Ολο−
μέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

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

Γίνεται αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 12 απόφαση της 
234ης/16−12−2011 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλί−
ου Υγείας σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι στον 
Ασφαλιστικό τους Φορέα, για την εξέταση θεμάτων 
εμφύτευσης κοχλιακών.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 
Α) Προεγχειρητικός έλεγχος παιδιών
1. Τυμπανόγραμμα.
2. Ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού 

στελέχους και ASSR (όταν είναι εφικτό).
3. Ωτοακουστικές εκπομπές.
4. Ακοομετρία οπτικής ενίσχυσης (visual reinforcement 

audiometry) όταν είναι εφικτή.
5. Μαγνητική και αξονική τομογραφία λιθοειδών.
6. Ωτορινολαρυγγολογική, παιδιατρική, παιδοψυχια−

τρική εκτίμηση (ή παιδοψυχολογική, όταν ενδείκνυται 
από τον παιδίατρο).

7. Λογοθεραπευτική εκτίμηση.
8. Τονικό ακοόγραμμα και ομιλητική ακοομετρία (όταν 

είναι εφικτή με ακουστικά βαρηκοίας).
Β) Προεγχειρητικός έλεγχος ενηλίκων
1. Τονική Ακοομετρία.
2. Ομιλητική Ακοομετρία με ακουστικά βαρηκοίας 

(όπου είναι εφικτό).
3. Αξονική τομογραφία λιθοειδών (χωρίς σκιαγραφικό) 

(υψηλής ευκρίνειας).
4. Μαγνητική τομογραφία σε ειδικές περιπτώσεις 

όπως υποψία κοχλιακής ωτοσκλήρυνσης, μετά από μη−
νιγγίτιδα.

5. Λογοθεραπευτική εκτίμηση.
6. Ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ80000/3476/116 (4)
Βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑ−

ΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ένταξη των κα−
θυστερούμενων εισφορών τους στο ΚΕΑΟ και ρύθ−
μιση άλλων ειδικών θεμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4225/2014 (Α΄ 2).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 9 περίπτωση α΄ 

του Ν. 4172/2013 (Α΄167).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (Α΄201) «Μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 
το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 
(Α΄102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 
141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 88/2012 (Α΄ 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141)».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις υπ’ αριθμ. 216/Συν.41/19.12.2013, 10/Συν.3/20.1.2014 
και 11/Συν.3/20.1.2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

8. Τις υπ’ αριθμ. 584/49/18.12.2013 και 60/54/5.2.2014 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Τα−
μείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και το υπ’ αριθμ. 
1985/837/010/13.1.2014 έγγραφό του.

9. Τις υπ’ αριθμ. 29/2/16.1.2014 και 65/5/4.2.2014 αποφά−
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας 
Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ).

10. Την υπ’ αριθμ. 94/4/5.2.2014 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών 
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται επιβάρυνση 
σε βάρος των προϋπολογισμών του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ 
και του ΤΑΥΤΕΚΩ, η οποία θα καλυφθεί από τα έσοδά 
τους, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ

Ο εργοδότης που υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δή−
λωση (AΠΔ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1.12.2013 να δηλώνει σε 
αυτήν και τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαί−

ου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), των Τομέ−
ων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και 
των Τομέων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού 
ΔΕΗ του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και 
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), σύμφωνα 
με την διαδικασία εφαρμογής του θεσμού της ΑΠΔ 
(Ν. 2971/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Την υποχρέωση αυτή έχουν από 1.12.2013 και οι αυτο−
απασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ 
και το ΤΑΥΤΕΚΩ. 

Άρθρο 2
Βεβαίωση και είσπραξη εισφορών 

1. Η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του 
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Τα−
μείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμεί−
ου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων 
Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) (εισφορές πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης για παροχές υγείας σε είδος 
και σε χρήμα) που δηλώνονται από 1.12.2013 υποχρεω−
τικά στην ΑΠΔ, καθώς και η βεβαίωση των εισφορών 
και η δια καταλογιστικών πράξεων είσπραξη των βε−
βαιωμένων εισφορών και προσθέτων τελών υπέρ του 
ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ πραγματοποιείται 
από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μαζί με τις υπέρ αυτού νομοθετημέ−
νες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για 
άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής, σύμφωνα με 
την νομοθεσία που προβλέπεται για την είσπραξη των 
εσόδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την ήδη ισχύουσα διαδικασία 
για την βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση των εισφορών 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

2. Για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του ΕΤΕΑ 
(τ. ΕΤΕΑΜ) από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ισχύουν τα οριζόμενα στην 
Φ.20021/12403/579/6.6.2003 (Β΄772) απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές 

1. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών υπέρ 
ΕΤΕΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του 
Ν. 4225/2014 (Α΄ 2) για τους μισθωτούς και αυτοαπα−
σχολούμενους ήδη ασφαλισμένους του, γίνεται με την 
διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη των 
εσόδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και προκειμένου για μισθωτούς 
πραγματοποιείται με το άθροισμα των ασφαλίστρων 
των δύο Οργανισμών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ (ενιαίο πα−
κέτο κάλυψης).

Ειδικά για τις κατηγορίες των μισθωτών που αμεί−
βονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται 
σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού 
Ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μετά από απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, οι εισφορές υπέρ 
ΕΤΕΑ υπολογίζονται στις κλάσεις που κατατάσσονται 
στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. 

2. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών υπέρ 
ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ και 
τη γενικότερη ισχύουσα νομοθεσία (ποσοστά εισφοράς 
ασφαλισμένου και εργοδότη, βάση υπολογισμού των 
εισφορών) και με την διαδικασία που προβλέπεται για 
την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η απεικόνιση 
δε στην ΑΠΔ γίνεται με ξεχωριστό πακέτο κάλυψης 
(2η εγγραφή). 
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Άρθρο 4
Απόδοση εισφορών

1. Εισφορές υπέρ των ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ που 
εισπράττονται από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και 
αντιστοιχούν σε μισθολογική περίοδο από 1.12.2013 και 
μετά, αποδίδονται στα ανωτέρω Ταμεία αντίστοιχα με 
το νέο σύστημα βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών 
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που ισχύει.

2. Οι εισπραττόμενες εισφορές των ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και 
ΤΑΥΤΕΚΩ αποδίδονται σε αυτά αντίστοιχα από το ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ μηνιαία, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την οριστικοποίηση των εγγραφών της ΑΠΔ.

Άρθρο 5
Αποζημίωση – προμήθεια ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

1. Η συμμετοχή του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ 
στην δαπάνη της αρχικής επένδυσης διαμόρφωσης του 
συστήματος κοινής διαχείρισης της ΑΠΔ του Ολοκλη−
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ προσδιορίζεται σε ποσοστό 50%, 30% και 20% 
αντίστοιχα της συνολικής δαπάνης. 

2. Το ποσοστό αποζημίωσης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για τις 
πάσης φύσεως προσφερόμενες στο ΕΤΕΑ, στο ΤΑΠΙΤ 
και στο ΤΑΥΤΕΚΩ υπηρεσίες βεβαίωσης και είσπραξης 
εισφορών καθορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί του συ−
νόλου των από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εισπραττομένων εσόδων 
των εν λόγω Ταμείων αντίστοιχα. 

3. Το ποσό αποζημίωσης παρακρατείται μηνιαίως 
από το ποσό οφειλής εισφορών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ προς 
το ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ αντίστοιχα. 

Άρθρο 6
Ενστάσεις – εκκρεμείς δίκες

1. Για την επίλυση όλων των αναφυομένων ασφαλι−
στικών διαφορών και αμφισβητήσεων σχετικά με τη 
βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, ακολουθείται η 
ισχύουσα στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διαδικασία.

Επί των ενστάσεων εργοδοτών κατά των πάσης φύ−
σεως αποφάσεων του αρμόδιου Διευθυντή του Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που αφορούν τον υπολογισμό 
και την καταβολή των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και 
ΤΑΥΤΕΚΩ, αποφαίνονται οι αρμόδιες Τοπικές Διοικητι−
κές Επιτροπές του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου 
του οικείου ταμείου, όπου απαιτείται. Οι ανωτέρω Επι−
τροπές αποφαίνονται και επί ενστάσεων ασφαλισμένων 
κατά αποφάσεων του αρμόδιου Διευθυντή του Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που αφορούν την ασφάλιση και 
την διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης.

2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το 
ΤΑΥΤΕΚΩ συνεχίζονται στο όνομα των εν λόγω Ταμείων 
με την ισχύουσα διαδικασία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. 

Άρθρο 7
Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές 

1. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ) καθίσταται αρμόδιος φορέας για την είσπραξη 
των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 
ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 101 του Ν. 4172/2013 (Α΄167), προκειμένου για 
εισφορές που βεβαιώνονται και συνεισπράττονται από 
το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με βάση το άρθρο 2 της απόφασης αυτής. 

2. Για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές 
υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) συντάσσεται 
πράξη βεβαίωσης οφειλής από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η οποία 
διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα στη βάση δεδομένων 
του ΚΕΑΟ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 9 και 12 
του ανωτέρω άρθρου και Νόμου.

Σε αντίθετη περίπτωση, για τις καθυστερούμενες 
ασφαλιστικές εισφορές που δεν διαβιβάζονται στο 
ΚΕΑΟ εφαρμόζεται η ήδη ισχύουσα διαδικασία για την 
βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση των εισφορών του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 4039/3399 (5)
Ορισμός ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Μελισσίων 

Δήμου Πεντέλης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/76 

(ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 
του Ν. 2307/95.

2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκ/νης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Την αρ. πρωτ. 2086/1191/27−1−2011 απόφαση Γεν. Γραμ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί ορισμού λη−
ξίαρχων στο Δήμο Πεντέλης.

4. Την υπ’ αριθμ. 46/2014 απόφαση Δημάρχου Πεντέλης, 
περί αυτοδίκαιης αργίας της υπαλλήλου του Δήμου Φρε−
μεντίτη Ευθυμία σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου 
άρθρου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ/Α/54/2012) «Πειθαρχικό 
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών υπαλλήλων..» όπως ισχύει.

5. Το υπ’ αριθμ. 1489/2014 έγγραφο του Δήμου Πε−
ντέλης, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου στην 
Δημοτική Ενότητα Μελισσίων.

6. Την υπ’ αριθμ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/5 97/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που 
συμβαίνουν στη Δημοτική Ενότητα Μελισσίων Δήμου Πε−
ντέλης, τον υπάλληλο του Δήμου ΣΚΟΥΔΡΙΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, 
του Δημητρίου κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, λόγω 
θέσης σε αυτοδίκαιη αργία της ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
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    Αριθμ. 7272/6103 (6)
Ορισμός ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα

Λυκόβρυσης − Πεύκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/76 

(ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 
του Ν. 2307/95.

2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκ/νης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Την υπ’  αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 
1984/Β/2010) Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων.

4. Το υπ’ αριθμ. 1246/2014 έγγραφο του Δήμου Λυκό−
βρυσης−Πεύκης, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου 
δημοτικής ενότητας Λυκόβρυσης.

5. Την υπ’ αριθμ.  3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ», αποφασίζουμε:

Α) Απαλλάσσουμε την ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ από 
τα καθήκοντα Ληξιάρχου για τα ληξιαρχικά γεγονότα 
που συμβαίνουν στην υποδιαιρεμένη ληξιαρχική περιφέ−
ρεια ταυτιζόμενη με τη δημοτική ενότητα Λυκόβρυσης, 
λόγω συνταξιοδότησής της. 

Β) Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που 
συμβαίνουν στην υποδιαιρεμένη ληξιαρχική περιφέρεια 
ταυτιζόμενη με τη δημοτική ενότητα Λυκόβρυσης, την 
υπάλληλο του Δήμου, ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Κων−
σταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

    Αριθμ. οικ. 1189 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 373/27−01−2011 (ΦΕΚ 459/

τ.Β/23−03−2011) Εξουσιοδοτική απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 12 παρ. β του Ν. 4147/2013 «Κύρωση 

της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
“Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και 
του Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις» (98 Α΄).

β) Των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

γ) Του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 
(45 Α΄).

δ) Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

ε) Το π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/27−12−2010 ) Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ζ) Την υπ’ αριθμ. 373/27−01−2011 (ΦΕΚ 459/τ.Β/23−03−2011) 
Εξουσιοδοτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

2. Την ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης της 
διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής από τη Δι−
εύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής λαμβανομένου 
ιδιαιτέρως υπόψη ότι η ταχεία εξέταση των αιτήσεων 
που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή ανανέωση της 
άδειας διαμονής είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για 
τους ίδιους τους αλλοδαπούς, γιατί από την άδεια δι−
αμονής εξαρτάται η άσκηση ή μη μιας σειράς δικαιω−
μάτων που σχετίζονται με όλο το φάσμα των δραστη−
ριοτήτων της ζωής τους όσο και για την ασφάλεια της 
χώρας αφού, στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι 
σχετικές προϋποθέσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται 
γρήγορα οι διαδικασίες απόρριψης του αιτήματος και 
έκδοσης απόφασης οικειοθελούς επιστροφής.

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

Τροποποιούμε τη με αριθμό 373/27−01−2011 (ΦΕΚ 
459/τ.Β/23−03−2011) Εξουσιοδοτική απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και 
αίρουμε τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της παρα−
γράφου της παρ. Β1 Χορήγηση − ανανέωση αδειών δια−
μονής υπηκόων τρίτων χωρών εκτός ειδικές βεβαιώσεις 
διαμονής

Μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή» 
στους κατωτέρω υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αλλοδα−
πών και μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης. Ν. Ηρακλείου.

α) Νεονάκη Αλέξανδρο μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Διοικη−
τικού − Οικονομικού με βαθμό Β΄.

β) Χατζηιωάννου Ελευθερία μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Δι−
οικητικού − Οικονομικού με βαθμό Γ΄.

γ) Ανδρουλάκη Μαρία μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Διοικητι−
κού − Οικονομικού με βαθμό Δ΄.

δ) Αντωνακάκη Ελευθέριο μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Διοι−
κητικού − Οικονομικού με βαθμό ΣΤ΄.

ε) Αντιμισάρη Βασίλειο μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Διοικη−
τικού − Οικονομικού με βαθμό ΣΤ΄.

ζ) Λουλούδη Νεονάκη Πηνελόπη Υπάλληλο με σχέση εργα−
σίας Ι.Δ.Α.Χ Τ.Ε. Διοικητικού − Λογιστικού με βαθμό Ε .́

η) Γολοβάνη Τερψιθέα με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ Τ.Ε 
Διοικητικού −Λογιστικού με βαθμό Ε΄ Ν. Λασιθίου

α) Καφετζάκη Μαρία με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ Π.Ε 
Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Ε.

β) Δεμέτζου Μαρία μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού 
− Οικονομικού με βαθμό Ε΄..

γ) Μπλέτσα Σταυρούλα μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Διοικη−
τικού − Οικονομικού με βαθμό Δ΄.

Νομός Ρεθύμνης:
α) Σιγανός Στυλιανός μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού 

− Οικονομικού με βαθμό Β΄.
β) Ηλιάκη Μαρία μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού − 

Οικονομικού με βαθμό Γ΄.
γ) Βελονάκη Μαρία μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Κοινωνιολό−

γων με βαθμό Ε΄.
δ) Τζανουδάκης Βασίλειος μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Διοι−

κητικού −Λογιστικού με βαθμό Ε΄.
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Νομός Χανίων: 
α) Χριστοδουλάκη Θωμαίδα με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ 

Π.Ε Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Δ΄.
β) Διγενάκη Αλεξάνδρα μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Διοικη−

τικού − Οικονομικού με βαθμό Ε΄.
γ) Λυράκης Ιωάννης υπάλληλο ΠΕ Μηχανικών (Παρα−

γωγής και Δ/σης με βαθμό Ε΄.
γ) Νανάκη Μαρία μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού − 

Οικονομικού με βαθμό Ε΄.
δ) Παπαδοκωσταντάκη Αργυρώ με σχέση εργασίας 

Ι.Δ.Α.Χ Τ.Ε. Διοικητικού − Λογιστικού με βαθμό Ε΄.
Το δικαίωμα υπογραφής της προηγούμενης παραγρά−

φου περιλαμβάνει την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ή 
ανανέωσης αδειών διαμονής, επανέκδοσης της άδειας 
διαμονής. Στις πράξεις του προηγουμένου εδαφίου 
συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προπαρασκευαστικά 
έγγραφα για την έκδοση των πράξεων αυτών, όπως η 
αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

4. Το δικαίωμα υπογραφής για τις πράξεις της προη−
γουμένης παραγράφου διατηρείται παράλληλα και για 
το μεταβιβάζον όργανο.

5. Αναθέτουμε στο Διευθυντή Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης την κατάρτιση «Πρωτοκόλλου διαδικασιών», 
στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που 
θα πρέπει να εκτελούν οι υπάλληλοι, κατά τη διαδικα−
σία έκδοσης των αδειών διαμονής, ανά θέση εργασίας.

6. Αναθέτουμε στους προϊσταμένους των αρμοδίων 
για την έκδοση αδειών διαμονής Τμημάτων: 

α) Το συντονισμό των υπαλλήλων του Τμήματός τους 
με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νο−
μοθεσίας. 

β) Τη σύγκληση συναντήσεων όλων των υπαλλήλων 
του Τμήματος τουλάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως για τη 
συζήτηση και επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων 
και την εμπέδωση του αισθήματος συνεργασίας και 
ασφάλειας των εργαζομένων. 

γ) Τον δειγματοληπτικό έλεγχο αποφάσεων που εκδί−
δονται από τους υπαλλήλους του Τμήματός τους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 373/27−01−2011 από−
φασή μας.

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

Η υπ’ αριθμ. 9752/1−8−2013 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η οποία δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1980/14−8−2013 τεύχος Β΄ παύει 
να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο 12 Φεβρουαρίου 2014 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ 

F
    Αριθμ. 26158/13 (8)

Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα “Καλλικράτης”».

β) 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007) «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

γ) 8 Α΄ παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2. Το υπ’ αριθμ. 107501/20−12−2013 έγγραφο του γρα−
φείου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, με 
το οποίο μας απεστάλη η υπ’ αριθμ. 29−689/11−12−2013 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, με την 
οποία αποφασίστηκε η λειτουργία της Υπηρεσίας Κα−
θαριότητας του Δήμου Κέρκυρας σε εικοσιτετράωρη 
βάση και ολόκληρη την εβδομάδα.

3. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση θα διατη−
ρείται ο Δήμος Κέρκυρας καθαρός καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της πό−
λης της Κέρκυρας, καθώς και την αύξηση του πληθυ−
σμού και της κίνησης κατά τις τουριστικές περιόδους.

4. Την υπ’ αριθμ. 107625/20−12−2013 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών του Δήμου Κέρκυρας περί πρόβλεψης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2014 για την 
κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την από−
φαση αυτή, αποφασίζουμε:

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας καθιερώ−
νουμε το ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
σε εικοσιτετράωρη βάση και ολόκληρη την εβδομάδα.

Η ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται 
βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

Η ημέρα του Σαββάτου δε θεωρείται ημέρα αργίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες θα είναι κάθε 
φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρ−
χεται στο ύψος των 4.695.000,00€ και θα βαρύνει τους 
Κ.Α. 20.6011, 20.6021, 20.6041, 20.6051, 20.6052 και 20.6054 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού 
έτους 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

    Αριθμ. (οικ.) 21422/698 (9)
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 10544/297/30−1−2013 

απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 
ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντι−
περιφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 373/τ.Β΄/19−2−2013) όπως συμπλη−
ρώθηκε μεταγενέστερα με την αριθμ. οικ. 110644/2651/
1−10−2013 όμοια (ΦΕΚ 2538/τ.Β/9−10−2013)

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160, 186, και 

282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄) όπως ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
μέχρι σήμερα και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 
131 /τεύχος Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
μέχρι σήμερα και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/
τ. Α΄) − «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι−
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
σήμερα.

6. Την με αριθμ. οικ.  10544/297/30−1−2013 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης 
άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερει−
άρχες που ορίσθηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας (ΦΕΚ 373/τ.Β΄/19−2−2013) όπως συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα με την αριθμ. οικ. 110644/2651/1−10−2013 
όμοια (ΦΕΚ 2538/τ.Β/9−10−2013).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. οικ. 10544/297/
30−1−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ−
λάδας περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων 
στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίσθηκαν από τον Πε−
ριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 373/τ.Β΄/19−2−2013) 
όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την αριθμ. οικ. 
110644/2651/1−10−2013 όμοια (ΦΕΚ 2538/τ.Β/9−10−2013) και 
στο άρθρο 1 αντικαθιστούμε την περίπτωση ¡ν. ως εξής:

Άρθρο 1 
Περ. iv.

Υπογραφή συμβάσεων έργων, προμηθειών, μελετών 
και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι του 
ορίου του προχείρου διαγωνισμού, όπως ορίζεται από 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 10544/297/30−1−2013 
απόφασή μας όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 20 Φεβρουαρίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02005811003140008*

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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