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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 666
21 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 11.1/873
(1)
Ανάθεση της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Κέ−
ντρων Πρώτης Υποδοχής και σε προσωπικό ιδιωτι−
κής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Ανάθεση της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Κέ−
ντρων Πρώτης Υποδοχής και σε προσωπικό ιδιω−
τικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
Παράταση της υπ’ αριθμ. 11.1/1074/14−9−2012 (Β΄ 2541)
απόφασης του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη...........................................................
Καθορισμός του τύπου υπηρεσιακής σφραγίδας Πε−
ριφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής. .............................................................................................
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου
και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσι−
ών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων
ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάβ−
βατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες...
Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη Φιλο−
σοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. ..................................................................................
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στα Κου−
φάλια, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υπο−
καταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ιωνίας. .....................................
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Στρα−
τώνι, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πολυγύρου. ...............................
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στη Δε−
σκάτη, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υπο−
καταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γρεβενών. ............................
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κασ−
σάνδρα, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υπο−
καταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νέων Μουδανιών. ..........
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Κάτω
Νευροκόπι, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Δράμας. .......................
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Σταυ−
ρό, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νεάπολης.........................................
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Σου−
φλί, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Διδυμοτείχου. .........................
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Αρ−
ναία, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πολυγύρου. ...............................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του ν. 3907/2011
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό−
ων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7/2011),
όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 της
από 20−3−2012 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
61/2012), που κυρώθηκε το άρθρο πρώτο του ν. 4084/2012
(Α΄ 190/2012),
β. της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3907/2011
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου
1 της από 20−3−2012 πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου (Α΄ 61/2012), που κυρώθηκε το άρθρο πρώτο του
ν.4084/2012 (Α΄ 190/2012),
γ. του π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ.88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149)
και 98/2012 (Α΄ 160),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του προ−
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, περιορισμού των
δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της αξι−
οποίησης ευρωπαϊκών πόρων και ενίσχυσης της απα−
σχόλησης στις τοπικές κοινωνίες.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1

1. Η Ελληνική Αστυνομία έχει την ευθύνη φύλαξης των
εγκαταστάσεων των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής που
αναπτύσσονται και λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια.
2. Συμπληρωματικά, καθήκοντα φύλαξης των εγκα−
ταστάσεων της παραγράφου 1 ανατίθενται και σε κα−
τάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 30 παρ. 7 του ν.3907/2011. Οι ανωτέρω
εταιρείες και το προσωπικό αυτών, κατά την άσκηση
των ως άνω καθηκόντων τους, υπόκεινται στον άμεσο
και διαρκή έλεγχο και εποπτεία της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής και της υπεύθυνης για έκαστη των εγκατα−
στάσεων αστυνομικής αρχής.
Άρθρο 2
Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. 11.1/835
(2)
Παράταση της υπ’ αριθμ. 11.1/1074/14−9−2012 (Β΄ 2541) από−
φασης του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως ισχύουν.
β. Του ν.1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
γ. Του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύουν.
δ. Του ν.3907/2011 (Α΄ 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου
και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί−
ας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
ε. Του ν.3669/2008 (Α΄ 116) «Κύρωση της κωδικοποί−
ησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
όπως ισχύουν.
στ. Του π.δ. 191/1995 (Α΄ 101) «Όργανα που αποφασίζουν
ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων
που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης»,
όπως ισχύουν.
ζ. Του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελ−
ληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.
η. Του άρθρου 83 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Α΄−247), όπως ισχύουν.

θ. Του ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄−19), όπως ισχύουν.
ι. Του π.δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.).» (Α΄−150), όπως ισχύουν.
ια. Του π.δ.60/2007 ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ−
βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α΄ 64).
ιβ. Του π.δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (Α΄ 213), όπως ισχύουν.
ιγ. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
ιδ. Του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το γεγονός ότι:
α. Συνεχίζει να υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη ανά−
πτυξης των αναγκαίων εγκαταστάσεων για την ίδρυση
και λειτουργία των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής.
β. Δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η απαραίτητη
στελέχωση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, η οποία
να εξασφαλίζει την οργάνωση και λειτουργία της, ενώ
υπάρχει η δυνατότητα του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας να ασκήσει καθήκοντα φορέα υλοποίησης
των σχετικών με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής έρ−
γων, προμηθειών και υπηρεσιών.
γ. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την παράταση για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών της
υπ’ αριθμ. 11.1/1074/14−9−2012 απόφασής μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. 4.1/825
(3)
Καθορισμός του τύπου υπηρεσιακής σφραγίδας Περι−
φερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 του Ν. 48/1975 "Περί της Εθνικής
Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής
Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημο−
σίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων
των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων" (ΦΕΚ
Α΄ 108).
β) Του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7) «Ίδρυση της Υπηρεσίας
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής… και λοιπές
διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (ΦΕΚ Α΄ 213), όπως ισχύουν.
δ) Του Π.Δ. 102/2012 «Οργάνωση και λειτουργία της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ Α΄ 169).
ε) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 112).
στ) Του Π.Δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄
141) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160).
ζ) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
η) Του άρθρου 2 περ. Γ, παρ. 14 της υπ’ αριθμ.
EM/1−B/89/3.9.2012 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, τους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων, τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊσταμένους Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς
και τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου
και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» (ΦΕΚ
Β΄ 2420).
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε όπως, κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως περιφερειακή του
Υπηρεσία, έχει ιδίαν σφραγίδα.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής θα είναι ο προ−
βλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6
του Ν. 48/1975, ήτοι η σφραγίδα είναι μελανού χρώματος
και αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους
κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο
0,04 μ. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της
Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.
48/1975. Στον δεύτερο κύκλο αναγράφονται με κεφαλαία
γράμματα σε συντομογραφία το όνομα του Υπουργείου,
ακολουθούμενο από το όνομα της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής και σε συντομογραφία το όνομα της Περι−
φερειακής Υπηρεσίας.
Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Συγκεκριμένα για την Περιφε−
ρειακή Υπηρεσία – Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου
η σφραγίδα θα έχει ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.Δ.Τ.Π.Π. – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΚΕ.Π.Υ.
ΦΥΛΑΚΙΟΥ
3. Η φύλαξη της σφραγίδας αυτής ανατίθεται στον
Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013
Ο Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
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Αριθμ. 12373/681
(4)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με
ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυ−
χτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195)
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς»,
στ) του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ζ) του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας −Δασοπρο−
στασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
η) του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία»,
θ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1 της
με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄ 769) από−
φασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη
προστέθηκε με την αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13 (Β΄
388) τροποποιητική ΥΑ.
3. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σε ότι αφορά τόσο την
καθημερινή τους λειτουργία όσο και την υλοποίηση
των προγραμμάτων Δασοπροστασίας και την εν γέ−
νει εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με την
κατά το δυνατόν άρτια οργάνωσή τους και την πλήρη
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αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους, για την απο−
τελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους
έχουν εκχωρηθεί.
4. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευ−
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές
ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες, μετά και την ενσωμάτωση της Αγρο−
φυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνολικά
του αντικειμένου Δασοπροστασίας και την εύρυθμη
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
90 του ΠΔ 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από τις διατά−
ξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το τρέχον
έτος συνολικού ποσού 300.000 € περίπου, η οποία θα
καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0511, 0512 και 0711 του Κρατικού
Προϋπολογισμού και από πόρους του Πράσινου Ταμείου.
6. Το με αριθμ. 128038/971/06.03.2013 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Προστασίας Δασών και Φ.Π του ΥΠΕΚΑ (Ειδική
Γραμματεία Δασών) σχετικά με τον καθορισμό ωραρί−
ου εργασίας κλάδων προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών,
αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
καθορίζοντας ότι το σύνολο ή μέρος του μονίμου και
του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπηρετούντος
προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών, των κλάδων ΔΕ
Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών οδηγών,
ΥΕ Δασοφυλάκων και ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας,
θα παρέχει εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των
εργασίμων ημερών καθώς και, τις νυχτερινές ώρες, τα
Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο
το έτος.
Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό−
μενα ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον
πρόγραμμα Δασοπροστασίας.
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 8 Μαρτίου 2013
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
F
Αριθμ. 17174
(5)
Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη Φιλοσο−
φική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 3 του Ν. 4009/2011
και 5 παρ. 5 α του Ν. 4076/2012,
β) το από 19/12/2012 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμή−
ματος Διδακτικού Προσωπικού,
γ) το έγγραφο αριθμ. 13511/7−2−13 του Γραφείου Πρυ−
τανείας,
δ) τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου (συνεδρίαση
αριθμ. 2855/13−2−13) για τη μεταφορά μίας (1) κενής ορ−

γανικής θέσης καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρ−
χαιολογίας του Α.Π.Θ.
ε) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης καθη−
γητή στη Φιλοσοφική Σχολή από τις υφιστάμενες κενές
οργανικές θέσεις καθηγητών του Ιδρύματος μας, προ−
κειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του επίκουρου
καθηγητή με μονιμότητα Γεωργίου Αγγελόπουλου από
το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπου−
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών με μεταφορά της πίστωσης της
θέσης του, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. Υ10/505
(6)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στα Κουφά−
λια, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ιωνίας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα),
με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή
του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη
αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν.36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ20/549/01.03.2013
απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία
αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Παραρ−
τήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κουφαλίων και η μεταφορά των
αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο
Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ιωνίας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010)
«Νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τη με αριθμ. 23/Συν.5/31.01.2013 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνας σύμφωνα
με την οποία παραχωρείται δωρεάν χώρος του Δήμου
και αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάγιων λειτουργικών
δαπανών του υπό σύσταση Γραφείου.
5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
του Δήμου Χαλκηδόνος με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στα
Κουφάλια, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ιωνίας.
2. Στο Γραφείο θα εκτελούνται εργασίες για την εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
που ορίζονται με απόφαση Διοικητή.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 3 Απριλίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Υ10/530/2
(7)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Στρα−
τώνι, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πολυγύρου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα),
με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή
του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη
αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν.36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ107521/01.03.2013 από−
φαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία αποφα−
σίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Στρατωνίου και η μεταφορά των
αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο
Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πολυγύρου.
3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
του Στρατωνίου με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στο
Στρατώνι, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πολυγύρου.
2. Στο Γραφείο θα εκτελούνται εργασίες για την εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
που ορίζονται με απόφαση Διοικητή.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 3 Απριλίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Υ10/541
(8)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στη Δεσκά−
τη, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκαταστή−
ματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γρεβενών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
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Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα),
με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή
του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη
αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν.36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ20/562/01.03.2013 από−
φαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία απο−
φασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Δεσκάτης και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων
επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκα−
τάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γρεβενών.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010}
«Νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τη με αριθμ. 76/Συν.6/19.04.2012 Απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης, σύμφωνα
με την οποία παραχωρείται δωρεάν χώρος του Δήμου
και αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάγιων λειτουργικών
brniasiw του υπό σύσταση Γραφείου.
5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
του Δήμου Δεσκάτης με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στη
Δεσκάτη, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γρεβενών.
2. Στο Γραφείο θα εκτελούνται εργασίες για την εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
που ορίζοντα» με απόφαση Διοικητή.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 3 Απριλίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. Υ10/536
(9)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κασ−
σάνδρα, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νέων Μουδανιών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα),
με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή
του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη
αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν,36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ10/552/01.03.2013
απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία
αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Τοπικού
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Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κασσάνδρας και η μετα−
φορά αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νέων Μουδανιών.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.A΄/7.6.2010)
«Νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τη με αριθμ. 14/13.02.2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κασσάνδρας, σύμφωνα με την
οποία παραχωρείται δωρεάν χώρος του Δήμου, υλικοτε−
χνική υποδομή και αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάγιων
λειτουργικών δαπανών του υπό σύσταση Γραφείου.
5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
του Δήμου Κασσάνδρας με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στην
Κασσάνδρα, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υπο−
καταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νέων Μουδανιών.
2. Στο Γραφείο θα εκτελούνται εργασίες για την εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
που ορίζονται με απόφαση Διοικητή.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 3 Απριλίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

του Δήμου και αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάγιων
λειτουργικών δαπανών του υπό σύσταση Γραφείου.
5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στο
Κάτω Νευροκόπι, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Δράμας.
2. Στο Γραφείο θα εκτελούνται εργασίες για την εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
που ορίζονται με απόφαση Διοικητή.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 3 Απριλίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. Y10/514
(10)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Κάτω
Νευροκόπι, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υπο−
καταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Δράμας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα),
με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή
του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη
αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν.36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ20/709/01.03.2013
απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία
αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Παραρτή−
ματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κάτω Νευροκοπίου και η μεταφορά
των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Δράμας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010)
«Νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τη με αριθμ. 31/Συν 2/22.01.2013 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου,
σύμφωνα με την οποία παραχωρείται δωρεάν χώρος

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Y10/556
(11)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Σταυρό,
μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκαταστήμα−
τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νεάπολης.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 {ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα), με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του
Διοικητή του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται
Γραφεία μη αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και
στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την
καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της λει−
τουργίας τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν.36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ20/560/01.03.2013
απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία απο−
φασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σταυρού και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων
επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκα−
τάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νεάπολης.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010)
«Νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τη με αριθμ. 80/Συν. 4/26.02.2013 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης, σύμφωνα με
την οποία παραχωρείται δωρεάν χώρος του Δήμου στο
Σταυρό και αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάγιων λει−
τουργικών δαπανών του υπό σύσταση Γραφείου.
5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
του Δήμου Βόλβης με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
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1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στο
Σταυρό, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νεάπολης.
2. Στο Γραφείο θα εκτελούνται εργασίες για την εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
που ορίζονται με απόφαση Διοικητή.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 14 Μαΐου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. Υ10/706
(12)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Σουφλί,
μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκαταστήμα−
τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Διδυμοτείχου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ
127/τ.A΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα),
με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή του
Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη αυτο−
τελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες του για την καλύτερη και αποτελεσματικό−
τερη οργάνωση της λειτουργία τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν.36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ10/704/01.03.2013
απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία
αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Τοπικού
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σουφλίου και η μεταφορά
των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Διδυμοτείχου.
3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
του Δήμου Σουφλίου με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στο
Σουφλί, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Διδυμότειχου.
2. Στο Γραφείο θα εκτελούνται εργασίες για την εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
που ορίζονται με απόφαση Διοικητή.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 3 Απριλίου 2013.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Υ10/530
(13)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Αρναία,
μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκαταστήμα−
τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πολυγύρου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα),
με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή του
Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη αυτο−
τελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την καλύτερη και αποτε−
λεσματικότερη οργάνωση της λειτουργία τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν.36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ10/545/01.03.2013
απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία
αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Τοπικού
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αρναίας και η μεταφορά
των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πολυγύρου.
3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
της Αρναίας με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στην
Αρναία, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πολυγύρου.
2. Στο Γραφείο θα εκτελούνται εργασίες για την εξυ−
πηρέτηση ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
που ορίζονται με απόφαση Διοικητή.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 3 Απριλίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02006662103130008*

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

