
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2258
20 Αυγούστου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20−5−2013 (ΦΕΚ Β΄ 
1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία 
υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλι−
έργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του Ν. 3877/2010 
(ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφα−
λιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι−
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφα−
λιστική Ενημερότητα» ................................................................ 1

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΜΠΕΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ. .............................................................................................. 2

Απόρριψη αίτησης ως αυτοδικαίως άκυρης για χο−
ρήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών της Μαρ−
γαρίτη Ελένης συζ. Δημητρίου στην περιφέρεια 
των κοινοτήτων Φυτιάς − Ν. Κούκλαινας Νομού 
Ημαθίας (Α.Β.Μ.215). ...................................................................... 3

Απόρριψη αίτησης ως αυτοδικαίως άκυρης για χορή−
γηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών της Μαργα−
ρίτη Ελένης συζ. Δημητρίου στην περιφέρεια των 
κοινοτήτων Φυτιάς και Κουμαριάς Νομού Ημαθί−
ας (Α.Β.Μ.214). ..................................................................................... 4

Απόρριψη αίτησης ως αυτοδικαίως άκυρης για χορή−
γηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών της Δημώφ 
Χριστίνας του Αχιλλέα στην περιφέρεια της κοι−
νότητας Ελαφίνας Νομού Ημαθίας (Α.Β.Μ.197). .... 5

Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήμα−
τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λιμένα Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου 
και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ασφαλιστι−
κής του περιοχής στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Ν.Αλικαρνασσού .............................................................. 6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 706/96129 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20−5−2013 (ΦΕΚ Β΄ 

1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υπο−
βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής, σε εφαρμογή του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 
160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής ει−
σφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), «Σύστημα προστασίας 

και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» όπως 
ισχύει και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10 και της 
παρ. 2 του άρθρου 6.

β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), «Οργάνωση και λει−
τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

δ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213), «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

2. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση του 
Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταικούρα».

3. Την αριθμ. Υ 478/9−7−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1880) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου».
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4. Την αριθμ. 425/42522/20−5−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1239) κοινή 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διαδικασία 
υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει−
ας/ Εκτροφής σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής 
εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 
915/91988/1−8−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1957), 384/52287/17−4−2014 
(ΦΕΚ Β΄ 1031) και 603/83797/27−6−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1731) 
όμοιες αποφάσεις.

5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Ορ−
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), 
που εγκρίθηκε με την αριθμ. 136/14062/4−2−2013 (ΦΕΚ 
Β΄ 290) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και 
Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύουν κάθε φορά.

7. Την αριθμ. 123/22−7−2014 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ.

8. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας 
Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί−
σεων ΕΛ.Γ.Α.−Ν.Π.Ι.Δ. και του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 425/42522/20−5−2013 από−
φασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τις αριθμ. 915/91988/1−8−2013, 384/52287/17−4−2014 και 
603/83797/27−6−2014 όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

Τροποποιούμε την παράγραφο 6 του άρθρου 6 της 
αριθμ. 425/42522/20−5−2013 απόφασής μας, όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 της αριθμ. 
915/91988/1−8−2013 όμοιας απόφασης, την περ. 1 της παρ. 
Ι της αριθμ. 384/52287/17−4−2014 όμοιας απόφασης και 
την παρ. 1 της αριθμ. 603/83797/27−6−2014 όμοιας από−
φασης, όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης κατα−
βολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2013, 
σε 01−09−2014.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 425/42522/20−5−2013 
απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τις αριθμ. 915/91988/1−8−2013, 384/52287/17−4−2014 και 
603/83797/27−6−2014 όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην ΜΠΕΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/
ΝΟΥ.

  Με την αριθ. 2670/31−7−2014 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−

ξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α. 4018/1959 (Α΄247) 
του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄6) τπθ Π.Δ. 
93/1993 (Α΄39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 
(Α΄43), 186 παρ.II περ.2 αρ. 17. χορηγείται στην ΜΠΕΤ−
ΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, κάτοικο Τρικάλων 
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ−
γού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια 
οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα. 

   Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
F

(3)
    Απόρριψη αίτησης ως αυτοδικαίως άκυρης για χορή−

γηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών της Μαργα−
ρίτη Ελένης συζ. Δημητρίου στην περιφέρεια των 
κοινοτήτων Φυτιάς − Ν. Κούκλαινας Νομού Ημαθί−
ας (Α.Β.Μ.215). 

 Με την αριθ. πρωτ. 3731/05−08−2014 Απόφαση Πε−
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
07−06−2010) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.Δ. 210/03−10−1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/05−10−1973), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν.4203/2013 
(ΦΕΚ 235/Α΄/01 −11−2013), και του άρθρου 24 του Ν.Δ. 
210/1973, απορρίφθηκε ως αυτοδικαίως άκυρη, και θε−
ωρείται ότι ουδέποτε δέσμευσε το χώρο τον οποίο 
αφορούσε η με αρ. πρωτ. 1838/16−12−1992 αίτηση στη 
Νομαρχία Ημαθίας Τμήμα Βιομηχανίας της Μαργαρίτη 
Ελένης συζ. Δημητρίου, που επιδόθηκε νόμιμα στην 
υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή στις 17−12−1992 και 
καταχωρίστηκε στο Ειδικό Βιβλίο Μεταλλείων που 
τηρείται στην υπηρεσία, με αύξοντα αριθμό Β.Μ. 215, 
με την οποία ζήτησε τη χορήγηση άδειας μεταλλευ−
τικών ερευνών σε χώρο έκτασης 8.892 στρεμμάτων, 
που βρίσκεται στην περιφέρεια των κοινοτήτων Φυ−
τείας − Ν. Κούκλαινας του Νομού Ημαθίας, και έχει 
τα εξής όρια:

1. Αρχικό Σημείο Τεχνικό σημείο Α
(Τ.Σ.Α.) = Χ= 12.300 Υ= −20.500 από εκεί στο
2. Τεχνικό σημείο Β
(Τ.Σ.Β) = Χ= 17.000 Υ= −20.500 από εκεί στο
3. Γ(Τ.Σ.Γ.) = Χ= 16.000 Υ= −22.300 από εκεί στο
4. Δ(Τ.Σ.Δ.) = Χ= 13.800 Υ= −23.750 και από εκεί στο 

αρχικό σημείο Α
Οι αζιμουθιανές συντεταγμένες των σημείων αναφέ−

ρονται στο κέντρο του φύλλου του επιτελικού χάρτη 
«ΕΔΕΣΣΑ» κλίμακας 1:100.000, L=40°45' και Μ=−1° 45'.

Ο λόγος της απόρριψης είναι η μη εμπρόθεσμη κα−
ταβολή του νόμιμου δικαιώματος του Δημοσίου, ύψους 
τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) με διπλότυπο είσπραξης 
του δημοσίου ταμείου, καθώς και η μη υποβολή δήλω−
σης παραίτησης από την παραπάνω σχετική αίτηση 
μέχρι 01/02/2014 δεδομένου του θανάτου της αιτούσης 
(σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του 
Ν.4203/2013).

  Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ 
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(4)
   Απόρριψη αίτησης ως αυτοδικαίως άκυρης για χορήγη−

ση άδειας μεταλλευτικών ερευνών της Μαργαρίτη 
Ελένης συζ. Δημητρίου στην περιφέρεια των κοινοτή−
των Φυτιάς και Κουμαριάς Νομού Ημαθίας (Α.Β.Μ.214). 

 Με την αριθ. πρωτ. 3729/05−08−2014 Απόφαση Πε−
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
07−06−2010) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Ν.Δ. 210/03−10−1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/05−10−1973), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 
235/Α΄/01−11−2013), και του άρθρου 24 του Ν.Δ. 210/1973, 
απορρίφθηκε ως αυτοδικαίως άκυρη, και θεωρείται ότι 
ουδέποτε δέσμευσε το χώρο τον οποίο αφορούσε, η 
με αρ. πρωτ. 1827/11−12−1992 αίτηση στη Νομαρχία Ημα−
θίας Τμήμα Βιομηχανίας της Μαργαρίτη Ελένης συζ. 
Δημητρίου, που επιδόθηκε νόμιμα στην υπηρεσία με 
δικαστικό επιμελητή στις 11−12−1992 και καταχωρίστηκε 
στο Ειδικό Βιβλίο Μεταλλείων που τηρείται στην υπη−
ρεσία, με αύξοντα αριθμό Β.Μ. 214, με την οποία ζήτησε 
τη χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο 
έκτασης 9.912 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιφέ−
ρεια των κοινοτήτων Φυτιάς και Κουμαριάς του Νομού 
Ημαθίας, και έχει τα εξής όρια:

1. Τ.Σ.Α όριο 
της Β.Ν. δηλώσεως

Χ= +14.760 Υ= −24.540 από εκεί στο

2. Τ.Σ.Β όριο 
της Β.Ν. δηλώσεως

Χ= +15.820 Υ= −26.600 από εκεί στο

3. Τ.Σ.Γ Χ= +18.700 Υ= −26.700 από εκεί στο

4. Τ.Σ.Δ Χ= +18.700 Υ= −23.700 από εκεί στο

5. Τ.Σ.Ε Χ= +17.420 Υ= −23.420 από εκεί στο 
αρχικό τεχνικό 
σημείο Α (Τ.Σ.Α.)

Οι αζιμουθιανές συντεταγμένες των σημείων αναφέ−
ρονται στο κέντρο του φύλλου του επιτελικού χάρτη 
«ΕΔΕΣΣΑ» κλίμακας 1:100.000, L=40°45' και Μ=−1° 45'.

Ο λόγος της απόρριψης είναι η μη εμπρόθεσμη κα−
ταβολή του νόμιμου δικαιώματος του Δημοσίου, ύψους 
τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) με διπλότυπο είσπραξης 
του δημοσίου ταμείου, καθώς και η μη υποβολή δήλω−
σης παραίτησης από την παραπάνω σχετική αίτηση 
μέχρι 01/02/2014 δεδομένου του θανάτου της αιτούσης 
(σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του 
Ν.4203/2013) .

  Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ 

F

(5)
   Απόρριψη αίτησης ως αυτοδικαίως άκυρης για χορήγη−

ση άδειας μεταλλευτικών ερευνών της Δημώφ Χρι−
στίνας του Αχιλλέα στην περιφέρεια της κοινότητας 
Ελαφίνας Νομού Ημαθίας (Α.Β.Μ.197). 

 Με την αριθ. πρωτ. 284/05−08−2014 Απόφαση Περιφε−
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω−

να με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−
2010) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Ν.Δ. 210/03−10−1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/05−10−1973), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 
235/Α΄/01−11−2013), και του άρθρου 24 του Ν.Δ. 210/1973, 
απορρίφθηκε ως αυτοδικαίως άκυρη, και θεωρείται ότι 
ουδέποτε δέσμευσε το χώρο τον οποίο αφορούσε, η με 
αρ. πρωτ. 378/27−03−1990 αίτηση στη Νομαρχία Ημαθίας 
Τμήμα Βιομηχανίας της Δημώφ Χριστίνας του Αχιλλέα, 
που επιδόθηκε νόμιμα στην υπηρεσία με δικαστικό επι−
μελητή στις 27−03−1990 και καταχωρίστηκε στο Ειδικό 
Βιβλίο Μεταλλείων που τηρείται στην υπηρεσία, με 
αύξοντα αριθμό Β.Μ. 197, με την οποία ζήτησε τη χορή−
γηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο έκτασης 
6.537,50 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιφέρεια 
της κοινότητας Ελαφίνας του Νομού Ημαθίας, και έχει 
τα εξής όρια:

1. Α Χ= − 9.500 Υ= +18.600
2. Β Χ= − 8.850 Υ= +20.000
3. Γ Χ= − 7.000 Υ= +20.200
4. Δ Χ= − 8.200 Υ= +18.500
5. Ε Χ= − 8.900 Υ= +18.300
6. Ζ Χ= − 9.600 Υ= +18.000
7. Η Χ= −10.000 Υ= +17.600
8. Θ Χ= −10.700 Υ= +16.700
9. Ι Χ= −13.750 Υ= +17.800
Οι αζιμουθιανές συντεταγμένες των σημείων αναφέ−

ρονται στο κέντρο του φύλλου του επιτελικού χάρτη 
«ΚΑΤΕΡΙΝΗ» κλίμακας 1:100.000, L=40° 15΄ και Μ=−1°15΄

Ο λόγος της απόρριψης είναι η μη εμπρόθεσμη κα−
ταβολή του νόμιμου δικαιώματος του Δημοσίου, ύψους 
τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) με διπλότυπο είσπραξης 
του δημοσίου ταμείου, καθώς και η μη υποβολή δήλω−
σης παραίτησης από την παραπάνω σχετική αίτηση 
μέχρι 01/02/2014 δεδομένου του θανάτου της αιτούσης 
(σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του 
Ν.4203/2013) .

  Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ 

F
  Αριθμ. Υ10/110 (6)
   Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος 

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λιμένα Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου και με−
ταφορά των αρμοδιοτήτων της ασφαλιστικής του 
περιοχής στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ν.Α−
λικαρνασσού 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του 

Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ. Α΄/11.4.2012 «Θέματα Κανονισμού 
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 
315/τ. Β΄/10−11−1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού 
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντι−
κατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.Δ. 3710/57 (ΦΕΚ 
100/τ.Α΄/12.6.1957) και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ 
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την με αριθμ. Φ.21/958/24.4.1985 (ΦΕΚ 220/τ.Β΄/
24.4.1985) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων με την οποία συστάθηκε το Παράρτημα Λιμένα 
Χερσονήσου.

5. Τις με αριθμ. α) 192/Συν. 13/24.4.86 (ΦΕΚ 382/
τ.Β΄/10.06.86) και β) 112/Συν. 10/26−3−87 (ΦΕΚ 244/
τ.Β΄/19.05.1987) αποφάσεις του ΔΣ του ΙΚΑ, με τις οποίες 
καθορίστηκε η ασφαλιστική περιοχή του Παραρτήματος 
Λιμένα Χερσονήσου.

6. Τη με αριθμ. 4/Συν.2/16.01.14 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

7. Το άρθρο 21 παρ. 9 του Π.Δ. 363/92 (ΦΕΚ 184/
τ. Α΄/27.11.92) με τις διατάξεις του οποίου το Παράρ−
τημα Λιμένα Χερσονήσου αναβαθμίστηκε σε Τοπικό 
Υποκατάστημα.

8. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
αποφασίζουμε:

Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λιμένα Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου 
από 29 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι αρμοδιότητες της ασφαλιστικής του περιοχής, για 
το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του, με−
ταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ν. 
Αλικαρνασσού.

Η διεκπεραίωση των υποθέσεων του Οικονομικού 
Τμήματος που ανακύπτουν μετά το χρόνο αναστο−
λής λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λιμένα Χερσονήσου ως συνέπειες ενερ−
γειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του, καθώς και οι εκκρεμότητες που 
υπάρχουν κατά το χρόνο της αναστολής λειτουρ−
γίας του θα διεκπεραιώνονται από το Τοπικό Υπο−
κατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ν. Αλικαρνασσού με ευθύνη 
του Προϊσταμένου του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2014

Ο Διοικητής

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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