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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  (1)

Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή
Παράβαση.

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Δυνάμει της με αριθμ. 163/2010/2012 Καταλογιστικής 
Πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 19η.04.2012 για διαπραχθείσα λαθρεμπο−
ρία του με αριθμό πλαισίου WVGZZZLZ4D051342 επι−
βατικού οχήματος, μάρκας V.W., τύπου TOUAREG V8, 

υπό την έννοια των άρθρων 142 § 2 και 155 § 2 εδ. θ’ του
Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,

Α. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί κ.λπ. φόροι που ανα−
λογούν στο ως άνω αυτοκίνητο και θα ληφθούν υπ’ 
όψη για την επιβολή των πολλαπλών τελών, στο ποσό 
των οκτώ χιλιάδων, οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και 
δέκα οκτώ λεπτών (8.832,18 €), σύμφωνα με την από 
27.05.2010 έκθεση χρέωσης διαφυγόντων φόρων της 
Υπηρεσίας μας.

Β. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο−
λικού ποσού είκοσι έξι χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα 
έξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων ευρώ (26.496,54 €), ήτοι 
το τριπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 150 §1 του Ν. 2960/01, όπως αυτό 
ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης, το οποίο 
υπόκειται κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ και ΟΓΑ (2,4%), 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ 
του οποίου στον Πεγκλή Σταύρο του Βασιλείου και της 
Αδαμαντίας, κάτοχο του με αριθ. Ι 028818 Δ.Α.Τ. και 
του αρ. 019205025/15.01.1996 βρετανικού Διαβατηρίου με 
τελευταία γνωστή διαμονή την Γλυφάδα, οδός Αττικής 
αρ. 93, και νυν αγνώστου διαμονής, επιμερίστηκε ποσό 
δύο χιλιάδων, οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και δέκα 
οκτώ λεπτών (2.832,18 €).

Κηρύχθηκαν οι υπαίτιοι αλληλέγγυα υπόχρεοι για 
την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος πολλαπλού 
τέλους.

Γ) Καταλογίστηκαν στους υπαιτίους αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο οι ως άνω διαφυγόντες φόροι συνολικού 
ποσού οκτώ χιλιάδων, οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ 
και δέκα οκτώ λεπτών (8.832,18 €), ήτοι Τέλος Ταξινό−
μησης ποσού οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δέκα 
οκτώ λεπτών (852,18 €) και Φ.Π.Α. ποσού επτά χιλιάδων, 
εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (7.980,00 €).

Δ) Επιβλήθηκε στους υπαιτίους αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο ποινή ανακριβούς δήλωσης ποσού εκατόν 
είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (127,80 €).

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη−
ρίων, εντός (60) ημερών από την επομένη της επίδοσής 
της ή τη δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ., ενώπιον των αρ−
μοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΝΗ
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Αριθμ. 49456/Η (2)
     Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Δ.Β.Μ.Θ.).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α) «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».

2. Τις εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ.:
α) αριθμ. 2/78400/0022 14−11−2010 «Παροχής οδηγιών 

για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα−
λαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α)».

3. Την αριθμ. οικ.2/7093/0022/5−4−2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215 τ.Β’ 05/02/2004).

4. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης ύψους συνο−
λικά € 118.000,00 αριθμ. πρωτ. 37277./Η 03/04/2012 ΑΔΑ 
Β4Ω09−51Γ, 48549/Η 02/05/2012 ΑΔΑ Β4999−4ΓΑ

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέ−
λεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους συνολικά € 
118.000,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον οικείο 
κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110) του τακτικού προϋπολο−
γισμού του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ, όπως θα διαμορφωθεί με 
τα ποσοστά αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.

6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη παγίων και επειγουσών 
αναγκών της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και προκειμένου να αντα−
ποκριθούν σε αυτές το σύνολο των υπαλλήλων της, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή μείωση του προσωπικού 
λόγω συνταξιοδοτήσεων, καθώς και την κατάργηση ή 
την συγχώνευση από το ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. επο−
πτευόμενων φορέων με την αντίστοιχη μεταφορά των 
αρμοδιοτήτων τους, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των 
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να κα−
λυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες 
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων.

• Για 610 διοικητικούς υπαλλήλους της Κ.Υ. του Υπ. 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για χρο−
νικό διάστημα δύο μηνών από 04/05/2012 έως 30/06/2012 
και για μέχρι 20 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

• Για 82 διοικητικούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της Κ.Υ., του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ 
για το χρονικό διάστημα δύο μηνών από 04/05/2012 
έως 30/06/2012 και για μέχρι 20 ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο.

• Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνο−
νται οι προϊστάμενοι Δ/νσης και Γενικής Δ/νσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των € 118.000,00 συνολικά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 3 Μαΐου 2012 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. Φ.42000/8809/1081 (3)
    Διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστρο−

φής» και «πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής» 
του άρθρου 22 του ν. 4052/2012 (Α΄, 41).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 

3918/2011 (Α΄, 31) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 
22 του ν. 4052/2012 (Α΄, 41),

2. Το άρθρο 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (Α ,́ 98) «Κώδικας Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

3. Το Π.Δ/γμα 31/2012 (Α΄, 62) «Διορισμός Υπουργού 
Οικονομικών»,

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού ούτε των προϋπολογισμών των ασφαλι−
στικών οργανισμών, αποφασίζουμε:

«1. Για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συνταγο−
γραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύπτε−
ται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), τον 
Ενιαίο Οργανισμό Παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τον Οίκο Ναύτου, καθιερώνεται ποσό 
«επιστροφής» (rebate), ίσο με το εννέα τοις εκατό (9%) 
επί της τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα (ex−factory) και 
βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους της άδειας κυκλο−
φορίας (Κ.Α.Κ.) των φαρμακευτικών προϊόντων. 

Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε φαρ−
μακευτική εταιρεία ή Κ.Α.Κ. υπολογίζεται με βάση την 
ποσότητα του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος που 
αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους των πα−
ραπάνω φορέων κάθε μήνα και προκύπτει μέσω του 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ή 
μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος σάρωσης των 
συνταγών (scanning).

Το οφειλόμενο ποσό αποδίδεται, μέσα στο Α΄ δεκα−
πενθήμερο του μεθεπόμενου μήνα, από τις υπόχρεες 
φαρμακευτικές εταιρείες/ Κ.Α.Κ. απευθείας σε κάθε δι−
καιούχο φορέα, με μέριμνα και ευθύνη αυτού. 

2. Επιπροσθέτως των αναφερομένων στην παρ. 1 της 
παρούσας απόφασης, οι Κ.Α.Κ. κάθε τρίμηνο, αρχής γε−
νομένης από 1−1−2012 υποχρεούνται σε «πρόσθετη κλιμα−
κούμενη επιστροφή» (rebate), ανάλογα με το συνολικό 
όγκο πωλήσεων του κάθε φαρμακευτικού προϊόντος 
του προηγούμενου τριμήνου, όπως ορίζεται στον Πίνακα 
που ακολουθεί: 

Τριμηνιαίος συνολικός όγκος 
πωλήσεων ανά φαρμακευτι−

κό προϊόν

Πρόσθετο της παρ. 1 της 
παρούσας απόφασης ποσό 

επιστροφής (rebate)
Από 400.000€ − 800.000€ 2%
Από 800.001€ − 1.500.000€ 4%
Από 1.500.501€ − 2.500.000€ 6%

Πάνω από 2.500.001€ 8%
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Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε φαρ−
μακευτική εταιρία ή Κ.Α.Κ. υπολογίζεται και αποδίδεται 
σύμφωνα με τα ορισθέντα στην παρ. 1 της παρούσης, 
σε τριμηνιαία βάση.

Το ως άνω ποσό καταβάλλεται από τις υπόχρεες φαρ−
μακευτικές εταιρείες / Κ.Α.Κ. απευθείας στους Φ.Κ.Α., 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον Οίκο Ναύτου, αντίστοιχα για το 
πρώτο τρίμηνο μέχρι 30 Απριλίου, για το δεύτερο τρί−
μηνο μέχρι 31 Ιουλίου, για το τρίτο τρίμηνο μέχρι 31 
Οκτωβρίου του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίμηνο 
μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε επόμενου έτους.

3. Τα οφειλόμενα ποσά μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρί−
ου και Μαρτίου 2012, και Α΄ τριμήνου 2012 υπολογίζονται 
από τους Φ.Κ.Α., τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και τον Οίκο Ναύτου και 
αποδίδεται από τους Κ.Α.Κ. έως 30−6−2012.

4. Ο Οίκος Ναύτου και οι Φ.Κ.Α. που δεν έχουν ενταχθεί 
στο Σ.Η.Σ. και δεν διαθέτουν άλλο ηλεκτρονικό σύστη−
μα σάρωσης των συνταγών (scanning), υποχρεούνται να 
προβούν άμεσα στη σάρωση των συνταγών φαρμακευτι−
κών ιδιοσκευασμάτων που διατέθηκαν σε ασφαλισμένους 
τους από 1−1−2012 κι εφεξής προκειμένου να προσδιορι−
στούν οι ποσότητες των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμά−
των που αποδεδειγμένα διατέθηκαν σε ασφαλισμένους 
τους και να υπολογισθούν τα οφειλόμενα ποσά.

5. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστι−
κά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών των φορέων, 
στα πλαίσια περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης.

Ο ΕΟΠΥΥ, δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά 
με ισόποσες οφειλές του προς τις εν λόγω φαρμακευ−
τικές εταιρείες από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδι−
οσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων του. 

6. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης των οφειλό−
μενων ποσών, αυτά εισπράττονται με την διαδικασία 
του ΚΕΔΕ.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Μαΐου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Φ80000/οικ.10197/686 (4)

     Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του

ν. 4075/2012 (Α 89)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδι−

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

3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 
213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 234 Β΄) 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι όσοι υπαχθούν στην προαι−
ρετική ασφάλιση θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις 
ασφαλιστικές εισφορές που θα κατέβαλλαν αν συνέχι−
ζαν την απασχόλησή τους, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Υπακτέα πρόσωπα

1. Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της 
ασφάλισης έχουν οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι σε 
Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
που εντάχθηκαν στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 και του 
άρθρου 1 του ν. 3655/2008, ήτοι:

Του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ−
ΗΣΑΠ), του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ−ΕΤΕ), του Ταμεί−
ου Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος 
(ΤΣΠ−ΤΕ), των κλάδων σύνταξης του Ταμείου Ασφά−
λισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙ−
ΚΗ» (ΤΑΠΑΕ−Ε), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού 
ΟΤΕ (ΤΑΠ−ΟΤΕ), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού 
ΕΤΒΑ, Του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπι−
κού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ−ΑΤΕ), του 
Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπε−
ζας (ΤΑΠΙΛΤ), του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), καθώς και στους αντίστοι−
χους φορείς, τομείς και κλάδους επικουρικής ασφάλι−
σης, πρόνοιας και ασθένειας.

2. Για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και εφεξής 
έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42 
του ν.2084/92 όπως ισχύουν, για την προαιρετική συνέ−
χιση της ασφάλισης σε φορείς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας.

Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Δυνατότητα υπαγωγής έχει κάθε πρόσωπο του άρ−
θρου 1, εφόσον συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:

α) έχει διακόψει ή διακόπτει καθ’ οιονδήποτε τρό−
πο (π.χ. παραίτηση, λύση σύμβασης ) την υποχρεωτική 
ασφάλισή του στα Ταμεία και Κλάδους του άρθρου 1 
και δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία ασφαλιστέα σε 
φορέα ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του 
στην προαιρετική ασφάλιση της απόφασης αυτής.

β) ήταν ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία ένταξης 
των Ταμείων και Κλάδων του άρθρου 1 της απόφασης 
αυτής στην υποχρεωτική ασφάλιση του αντίστοιχου 
Ταμείου ή Κλάδου.
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γ) i) έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 500 ημέρες 
εργασίας στην ασφάλιση των Ταμείων και Κλάδων του 
άρθρου 1 της απόφασης αυτής πριν από την τελευταία 
ημέρα εργασίας του στην ασφάλιση των ίδιων Ταμείων και 
Κλάδων και υποβάλει έγγραφη αίτηση εντός προθεσμίας 
12 μηνών από την τελευταία ασφάλισή του στα Ταμεία και 
στους Κλάδους αυτούς ή, ii) έχει πραγματοποιήσει τουλά−
χιστον 3.000 ημέρες ή 10 έτη ασφάλισης, ανεξάρτητα από 
το χρόνο υποβολής της παραπάνω αίτησης.

δ) κατά την υποβολή της αίτησης δεν δικαιούται, σύμ−
φωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και 
Κλάδων του άρθρου 1, σύνταξη αναπηρίας.

Άρθρο 3
Καταβολή εισφορών

Οι ασφαλισμένοι που συνεχίζουν προαιρετικά την 
ασφάλισή τους υποχρεούνται να καταβάλλουν κατά μήνα 
ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμέ−
νου του φορέα ή τομέα ή κλάδου στον οποίο υπήγοντο 
i) για κύρια ασφάλιση σύμφωνα με τα ποσοστά ασφαλι−
στικών εισφορών που προβλέπονται στην παρ. 3 του αρ. 
2 του ν. 3655/2008, στη παρ. 2 του αρ 38 του ν.3522/2006 
(ΤΣΠ−ΑΤΕ ΦΕΚ 276 Α΄), στην κοινή υπουργική απόφαση 
Φ10048/26904/1732/27−2−2004 (ΤΑΠΙΛΤ− 402Β/27−2−2004) 
ή στην κοινή υπουργική απόφαση Φ10023/17105/1054/6−7−
2007 (ΤΣΕΑΠΓΣΟ – 1227Β/17−7−2007) και ii) για επικουρική 
ασφάλιση, πρόνοια και ασθένεια με βάση τα ποσοστά 
εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου όπως ισχύουν 
κάθε φορά στον αντίστοιχο φορέα, τομέα και κλάδο. 

Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλι−
στικές εισφορές είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευ−
ταίου μήνα πριν από τη διακοπή της εργασιακής σχέσης 
και δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 25πλάσιο του 
ΗΑΕ όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των εισφο−
ρών περισσότερο από τρεις μήνες από τότε που είναι 
απαιτητές ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με τα προβλε−
πόμενα από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ πρόσθετα τέλη. 

Άρθρο 4
Μη συνυπολογισμός της προαιρετικής ασφάλισης

 στα ΒΑΕ

Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν συνυπολο−
γίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα.

Άρθρο 5
Έναρξη προαιρετικής ασφάλισης

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία 
υποβολής της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 6
Αναστολή προαιρετικής ασφάλισης

Η αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επέρχε−
ται:

α) Με την ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ασφαλι−
στέας στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή σε άλλο ταμείο που ασφαλίζει 
μισθωτούς ή στο δημόσιο.

β) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω 
αναπηρίας ορισμένου χρόνου. Μετά τη λήξη της συντα−
ξιοδότησης αναβιώνει αυτόματα το δικαίωμα για συνέ−
χιση της προαιρετικής ασφάλισης. Η απλή διαπίστωση 
οποιουδήποτε ποσοστού αναπηρίας μετά την υπαγωγή, 
εφόσον δεν συνοδεύεται από απονομή σύνταξης αναπη−

ρίας, δεν αποτελεί κώλυμα για τη προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισης.

Άρθρο 7 
Λήξη προαιρετικής ασφάλισης

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:
α) Με δήλωση του ασφαλισμένου.
β) Με τη παρέλευση 24 μηνών από τότε που οι εισφο−

ρές κατέστησαν απαιτητές.
γ) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω 

γήρατος ή αναπηρίας για αόριστο χρόνο.
δ) Με το θάνατο του ασφαλισμένου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 F
Αριθμ. Φ.80425/9652/1271 (5)
     Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ναυτικού Απο−

μαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) για το έτος 2012.
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

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

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 
86 Α΄) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα 
εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμι−
ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες 
διατάξεις». 

3. 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΄). 

4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν 
οι εξής εργασίες: 

− Κωδικογράφηση ναυτολογίων έτους 2011 και κα−
ταχώρηση των υπηρεσιών των ναυτικών στην ατομική 
τους μερίδα (1.500 ναυτολόγια για πλοία σε συνάλ−
λαγμα και 3.600 ναυτολόγια πλοίων σε ΕΥΡΩ). Επίσης, 
καταχώρηση υπηρεσιών για 1.374 ναυτολόγια πλοί−
ων σε συνάλλαγμα, έτους 2010 και 2.346 ναυτολόγια 
πλοίων σε Ευρώ. 

− Έκδοση φύλλων εκκαθάρισης για ναυτολόγια πλοίων 
σε συνάλλαγμα και πλοίων σε ΕΥΡΩ:

Ναυτολόγια πλοίων σε 
συνάλλαγμα

Ναυτολόγια πλοίων σε 
ΕΥΡΩ

Έτους

1321 2111 2009

1378 2346 2010

1184 2450 2011

− Υπολογισμός διαφορών μισθολογίων ετών 2009 
έως 2011 (σύμφωνα με τους Ν. 3075/02, Ν. 3232/04 και 
Ν. 3569/07). Αποστολή σχετικών ενημερωτικών σημειω−
μάτων στους ενδιαφερόμενους και αρχειοθέτηση σχε−
τικών (περίπου 2.300 περιπτώσεις). 
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− Υπολογισμός διαφορών μισθολογίων μέρους του 
έτους 2009, έτους 2010 και 2011 για εξαγορά υπηρεσί−
ας σε πλοία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. Αποστολή 
σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων στους ενδιαφε−
ρόμενους και αρχειοθέτηση σχετικών (περίπου 1.000 
περιπτώσεις).

− Ενημέρωση αρχείου πλωτών μέσων.
− Ταξινόμηση, καταχώρηση στον Η/Υ, αρχειοθέτηση 

και επίδοση, Φύλλων Εκκαθάρισης έτους 2010, αναφο−
ρικά με συμβεβλημένα πλοία και κωδικογράφηση 50 
καταστάσεων.

− Τριάντα περίπου αιτήσεις διαβατηριούχων ναυτι−
κών προς αναγνώριση Υπηρεσίας, για τους οποίους 
απαιτείται διασταύρωση στοιχείων με το Αρχείο της 
Υπηρεσίας.

− Εκκαθάριση Λογαριασμών Διαγραμμένων Οφειλών 
και λήψη μέτρων κατά των οφειλετών. 

− Αρχειοθέτηση χρηματικών ενταλμάτων από τις κατά 
τόπους ΔΟΥ έτους 2011 (περίπου 400) και ενημέρωση 
στα οικεία βιβλία και τον Η/Υ.

− Ανεύρεση στοιχείων εκπροσώπων από Πρωτοδικεία 
και Ληξιαρχεία, νομαρχίες, ΚΕΠΥΟ, Λ/Χ, ΥΜΝΕ, ΔΥΟ κλπ 
(50 περίπου υποθέσεων) προς βεβαίωση παλαιών οφει−
λών. 

− Κωδικογράφηση πλοίων, αναλυτικών καταστάσεων 
απόδοσης ανά ΑΦΜ, που αποστέλλονται από τις Δ.Ο.Υ. 
μέσω του Τμήματος Λογιστηρίου.

− Υπολογισμός της διαφοράς απαιτήσεων – υποχρε−
ώσεων που οφείλει να καταβάλλει ο κάθε ασφαλιστι−
κός οργανισμός στη δαπάνη συνταξιοδότησης κύριας 
και επικουρικής από διαδοχική ασφάλιση (αλληλόχρεοι 
λογαριασμοί έτους 2003 έως σήμερα Ν. 1405/83 και
Ν. 3232/04).

− Επανυπολογισμός συντάξεων: α) που διαβιβάζονται 
από την Επιτροπή λαθών, β) κατόπιν έκδοσης δικαστι−
κών αποφάσεων (περίπου 80 λόγω γήρατος και 200 
λόγω ανικανότητας). 

− Έκδοση Τροποποιητικών Αποφάσεων Συντάξεων 
λόγω συνυπολογισμού χρόνου άλλων Ταμείων (περί−
που 400).

− Έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων Συντάξεων 
λόγω ατυχήματος, οριστικής συνταξιοδότησης και συ−
νυπολογισμού χρόνου άλλων Ταμείων (περίπου 100).

− Αναζήτηση των αχρεωστήτως ληφθεισών συντάξεων 
από συγγενείς θανόντων συνταξιούχων, έλεγχος των 
εισοδημάτων ορφανών και λοιπών συνταξιοδοτούμενων 
μελών της οικογένειας του δικαιοπαρόχου και εκκαθάρι−
ση λογαριασμών από το 2006 έως σήμερα, επανέλεγχος 
2.500 περιπτώσεων ΕΚΑΣ και διπλοσυνταξιούχων. 

− Επεξεργασία 1.100 περίπου αιτήσεων συνταξιούχων 
ΚΕΑΝ, υποβληθεισών μετά την 01.01.09 που ζητούν εξα−
γορά ολοκλήρου χρόνου, προκειμένου να αυξηθεί το 
ποσοστό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, καθώς 
και 30 αιτήσεις από το 2007 για χορήγηση επικουρικής 
σύνταξης προς διεκπεραίωση.

− Έγγραφα συμμετοχών για συνταξιούχους άλλων 
Ασφαλιστικών Οργανισμών (περίπου 300), λόγω εφαρ−
μογής του Ν. 3232/04 και (περίπου 250) απαντητικά 
έγγραφα με χρόνο άλλων Ταμείων, προκειμένου να 
δοθεί το ποσό συμμετοχής στη μηνιαία επικουρική 
σύνταξη.

− Έγγραφα για την παραπομπή σε ΚΕΠΑ και ΑΝΥΕ 
(περίπου 200) και αναζήτησης χρόνου ασφάλισης από 

άλλα Ταμεία για συνταξιούχους λόγω ανικανότητας 
(περίπου 300).

− Εκκρεμούν 100 αιτήσεις έτους 2009 και 200 αιτήσεις 
έτους 2010, για έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων 
Μαγείρου Α΄ Τάξεως, καθώς και 30 αιτήσεις λόγω ανι−
κανότητας για τροποποιητικές Μαγείρου Α΄.

− Εκκρεμούν 174 αιτήσεις ετών 2008−2010 για ανα−
προσαρμογή συντάξεων με το Ν. 2390/96 ( εντάξεις 
προϊσταμένων στον Ύπαρχο και των ναυτών στον μά−
γειρο Α΄).

− 1.800 περίπου έγγραφα ετών 2006 έως σήμερα, από 
ελληνικούς και ξένους Ασφαλιστικούς Φορείς και 85 
περίπου έγγραφα ετών 2008 έως σήμερα των διμε−
ρών συμβάσεων με ΗΠΑ και Καναδά προς επεξεργα−
σία, κατόπιν συσχετισμού τους με τους αντίστοιχους 
φακέλους. 

− Εκκρεμεί εκτύπωση, υπολογισμός και έλεγχος περί−
που 1.846 αιτήσεων για χορήγηση εφάπαξ σε συνταξιού−
χους ΤΠΚΠΕΝ, 60 περίπου τροποποιητικών αποφάσεων 
για χορήγηση εφάπαξ σε συνταξιούχους ΤΠΚΠΕΝ και 
4280 φακέλων διαδοχικής ασφάλισης ΤΠΚΠΕΝ για χο−
ρήγηση εφάπαξ.

− Εκκρεμεί εκτύπωση, υπολογισμός και έλεγχος περί−
που 1.917 αιτήσεων για χορήγηση εφάπαξ σε συνταξιού−
χους ΤΠΑΕΝ, 250 περίπου τροποποιητικών αποφάσεων 
για χορήγηση εφάπαξ σε συνταξιούχους ΤΠΑΕΝ και 
1.435 φακέλων διαδοχικής ασφάλισης ΤΠΑΕΝ για χο−
ρήγηση εφάπαξ.

− Εκκρεμότητες Ν. 3232/04 λόγω ψήφισης νέου ασφα−
λιστικού νόμου και της υποβολής αιτήσεων κατά 30% 
επιπλέον συνταξιούχων άλλων Ταμείων για συνταξιο−
δότηση με συμμετοχή ΝΑΤ. 

− Σύνταξη επετηρίδας υπηρετούντων υπαλλήλων.
− Επαναμοριοδότηση των υπαλλήλων που είχαν μορι−

οδοτηθεί βάσει του Ν.3839/2010, προκειμένου να είναι 
ενημερωμένοι οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων για 
ενδεχόμενες επιλογές προϊσταμένων.

− Σύνοψη και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της νομοθε−
σίας και των εγκυκλίων που αφορούν σε θέματα υπαλ−
ληλικής σταδιοδρομίας, υπηρεσιακών μεταβολών κ.λπ. 

− Διοικητικές εργασίες που αφορούν την εφαρμογή 
των διατάξεων του Ν. 4024/2011 (ανασυγκρότηση οργα−
νικών μονάδων, τροποποίηση Οργανισμού, βαθμολογική 
και μισθολογική εξέλιξη κ.λπ.)

− Ενημέρωση των στοιχείων των υπαλλήλων στην 
εφαρμογή της απογραφής των μισθοδοτούμενων του 
ελληνικού δημοσίου. 

− Συμφωνία του λογαριασμού ΕΔΕΝ 90 υπολόγων 
εσωτερικού ετών 2010 − 2011.

− Αρχειοθέτηση παραστατικών υπολόγων εσωτερικού 
έτους 2011.

− Λογιστικές εγγραφές όλων των οικονομικών γεγο−
νότων από τον 7ο του έτους 2011 μέχρι και τον 12ο του 
ιδίου έτους.

− Αξιοποίηση (δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί) και 
καθημερινή συντήρηση των ακινήτων ΝΑΤ− ΤΠΕΝ (27 
κτίρια), καταγραφή και μελέτη στοιχείων ενεργειακής 
απόδοσης αυτών και δημιουργία πλήρους φακέλου των 
ακινήτων.

− Βεβαιώσεις οφειλών από μισθώματα στο δημόσιο 
ταμείο.

− Εισαγωγή στον Η/Υ (Data entry) στοιχείων ναυτολο−
γίων α) ποντοπόρων πλοίων ετών 2009−2011, β) πλοίων 
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εσωτερικού ετών 2010−2011, γ) παροπλισμένων ετών 
2010−2011 και επανεκδόσεις καταστάσεων ναυτολογίων 
έτους 2009 και προγενέστερων ετών.

− Εισαγωγή στον Η/Υ (Data entry) στοιχείων εκκαθαρί−
σεων ναυτολογίων α) ποντοπόρων πλοίων ετών 2009−
2011, β) πλοίων εσωτερικού ετών 2010−2011. 

− Μηχανογράφηση λογιστικών εντύπων με αντίστοιχο 
πρόγραμμα (software), για εκσυγχρονισμό του λογιστη−
ρίου και ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών των 
Διευθύνσεων Πόρων και Παροχών.

− Κωδικογράφηση των παραστατικών Λογιστηρίου 
του ΝΑΤ, από τον μήνα Φεβρουάριο 2011.

− Μηχανογραφικές εφαρμογές που αφορούν το μεσο−
πρόθεσμο (π.χ. Νέο Μισθολόγιο, Αλλαγές στις Συντάξεις 
ΝΑΤ – ΚΕΑΝ κ.λπ.), την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

− Απογραφή συνταξιούχων ναυτικών και παράλληλη 
σύνδεση με το «ΔΙΑΣ».

− Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων εκκαθάρισης Ναυ−
τολογίων.

− Τήρηση και ενημέρωση Βιβλίου Δεσμεύσεων (παρα−
κολούθηση πορείας Προϋπολογισμού).

− Ολοκλήρωση αναβάθμισης πεπαλαιωμένου συστή−
ματος (νέος Data Server, αναβάθμιση Φορμών).

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00 € 
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση 
ποσού στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2012 
(ΚΑΕ 0261), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας των μονίμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου 
(Ν.Α.Τ.), για το έτος 2012 και συγκεκριμένα: για εκατόν 
πενήντα πέντε (155) υπαλλήλους, είκοσι τέσσερις χι−
λιάδες οκτακόσιες (24.800) 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 θα υπερβαί−
νουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζονται οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, οι οποίοι βεβαιώ−
νουν και την πραγματοποίησή της.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 17759/2615 (6)
     Συμπλήρωση των Επιτροπών Ελέγχου Εκλογικών Πα−

ραβάσεων στις έδρες των Νομών της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 28 του Ν. 3023/2002 

(ΦΕΚ 146/τ.Α/25−06−2002) «Χρηματοδότηση των Πολι−

τικών Κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, 
προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών 
των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευ−
τών» όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/τ.Α/31−12−2003) και του Ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263/τ.Α/23−12−2008).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07−06−
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».

3. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ.Α/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

4. Το Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/τ.Α/15−03»2012) «Κωδικοποί−
ηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή Βουλευτών».

5. Το Π.Δ. 40/2012 (ΦΕΚ 90/τ.Α/11−04−2012) «Διάλυση της 
Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση 
της νέας Βουλής».

6. Το αριθμ. 14458/11−04−2012 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών σχετικά με τη «Συγκρότηση Επιτροπής 
Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες των Νο−
μών».

7. Το αριθμ. 16194/25−04−2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών σχετικά με τη «Συμπλήρωση Επιτροπών 
Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων».

8. Τις υποδείξεις των εκπροσώπων των Κομμάτων 
όπως αυτές αναλυτικά έχουν περιέλθει συμπληρωμα−
τικά στην Υπηρεσία μας.

9. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. οικ. 16105/2390/12.04.2012 (Β΄1300) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου περί συγκρότησης των Επιτροπών 
Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες των Νομών 
της Α.Δ.Α,

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 16105/2390/ 
12.04.2012 απόφασή μας, ως προς τη συγκρότηση των 
Επιτροπών Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων, στις έδρες 
των Νομών της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου, ως ακολούθως:

Α. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1. Μαυρουλέα Μιχαήλ, εκπρόσωπο του Συνδέσμου 

Εθνικής Ενότητας
2. Τζαβέλλα Μαριάννα του Χρήστου, εκπρόσωπο του 

Λαϊκού Συνδέσμου − Χρυσή Αυγή
Β. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Τιμονίδου Ισιδώρα, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εθνι−

κής Ενότητας
Γ. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
1. Ταλλά Αγγέλιτσα, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εθνι−

κής Ενότητας
2. Ζορμπά Κωνσταντίνο του Ανάργυρου, εκπρόσωπο 

των Οικολόγων − Πράσινων
Δ. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
1. Ελευθεριάδου Φωτεινή, εκπρόσωπο του Συνδέσμου 

Εθνικής Ενότητας
2. Πρεσβέλου Μαρία του Δημητρίου, εκπρόσωπο των 

Οικολόγων − Πράσινων
3. Ζαβιτσάνο Βασίλη του Ζώη, εκπρόσωπο του Λαϊκού 

Συνδέσμου − Χρυσή Αυγή
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Ε. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
1. Γεωργούλη Ιωάννη, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εθνι−

κής Ενότητας
2. Οικονόμου Ιωάννη του Αθανάσιου, εκπρόσωπο των 

Οικολόγων − Πράσινων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 27 Απριλίου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Στο ΦΕΚ με αριθμ. 1140/2012 (τ.Β΄) που δημοσιεύθηκε 

η υπ’ αριθμ. 8013/1/441 από 10/4/2012 K.Y.A. των Υπουρ−

γών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη «Τροπο−
ποίηση − συμπλήρωση της Υπ’ αριθμ. 8013/1/434/6.9.2011 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Προστασίας του Πολίτη “Περί του είδους και του 
ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της 
Πάγιας προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας”», 
γίνεται η εξής διόρθωση:

Στο στοιχείο με αύξοντα αριθμό 18 του πίνακα το 
ποσοστό διάθεσης (%) από το λανθασμένο: «99,98»,

διορθώνεται στο ορθό: «83,70».
Ομοίως στο στοιχείο με αύξοντα αριθμό 25 του πίνακα 

το ποσοστό διάθεσης (%), από το λανθασμένο: «100»,
διορθώνεται στο ορθό: «11,04».

      (Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02015040405120008*

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