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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7327
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν
του κανονικού ωραρίου, για επτά (7) υπαλλήλους
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας για το έτος 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−

μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.12)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ.»
β) των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
γ) του Π.Δ/τος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυ−
τικής Μακεδονίας».
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτός
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄).
3. Την αριθμ. 2/14924/0022/01.04.2010 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους.
4. Το αριθμ. 9365/2486/20.2.2012 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας με
τους πίνακες προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας
και τη συνημμένη αριθμ. 8845/2366/16.2.2012 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης της ανωτέρω Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην οποία εμπεριέχεται βεβαίωση της Υ.Δ.Ε.
Ιωαννίνων για την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης,
5. Την ανάγκη απασχόλησης επτά (7) συνολικά υπαλ−
λήλων και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) υπαλλήλων
κλάδου ΔΕ οι οποίοι εκτελούν χρέη οδηγών, ενός (1)
υπαλλήλου κλάδου ΔΕ και δύο (2) υπαλλήλων κλάδου
ΠΕ, οι οποίοι απασχολούνται στο γραφείο του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ.
Μακεδονίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις
απογευματινές ώρες, από 16η − 22η.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την υπερωριακή απα−
σχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία ανέρχεται
στο ποσό των έξι χιλιάδων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι
λεπτών (6.061,20 €), θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες
για το σκοπό αυτό πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ.
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έτους 2012 και συγκεκριμένα από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον ΚΑΕ 0511 του ειδικού φορέα 993−24/071,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, για το έτος 2012, υπερωριακή εργασία
με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απο−
γευματινές ώρες, για τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους
κλάδου ΔΕ, οι οποίοι εκτελούν χρέη οδηγών του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυ−
τικής Μακεδονίας, ενός (1) μόνιμου υπαλλήλου κλάδου
ΔΕ και δύο (2) μονίμων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ, οι οποίοι
απασχολούνται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −Δυτ. Μακεδονίας,
πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές
ώρες, από 16η − 22η ως εξής:
− για τέσσερις (4) υπαλλήλους ΔΕ Οδηγών μέχρι είκοσι
(20) ώρες το μήνα,
− για έναν (1) υπάλληλο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα,
− για δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού Οικονομι−
κού μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα, σύμφωνα με τους
πίνακες προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας της
ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως την 31.12.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ.821/1786Α΄/109053/Ζ1
(2)
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο
εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των
υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης
ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαι−
δευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδο−
χές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 18 του
Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/4−11−2011 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκ−
παίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4076/2012, (ΦΕΚ
159/ 10.8.2012/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».
3. Τo ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ 141/21−6−2012/τ.Α΄) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικά
Καθορίζουμε τη διαδικασία για την απόσπαση εκπαι−
δευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού
(πλην των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων
γ΄ και δ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του
Ν. 4027/2011), όπως επίσης και στις αναγνωρισμένες εκ−
παιδευτικές μονάδες του άρθρου 30 του ως άνω νόμου,

καθώς και στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, τους
όρους και τα κριτήρια απόσπασης, τα όργανα επιλογής,
τις περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές
και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο ή
μόνο με αποδοχές, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
Διαδικασία απόσπασης
1. Με πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που ανακοινώνεται
σε ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στις Διευθύν−
σεις Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους
της παρούσας, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής για απόσπαση στο εξωτερικό με
δυνατότητα καταβολής ή μη επιμίσθιου. Την πρόσκληση
συνοδεύει πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώ−
ρες απόσπασης, η βαθμίδα εκπαίδευσης και ο κλάδος
του εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι δυνατό να αποσπα−
στεί στις χώρες αυτές.
2. Από την σχετική πρόσκληση καθορίζονται ιδίως
τα κάτωθι:
α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων
και των συνοδευτικών δικαιολογητικών των ενδιαφερο−
μένων εκπαιδευτικών, οι οποίες έχουν την έννοια εκ−
δήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, προκειμένου
να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες και ικανοποιούνται
μόνον εφόσον υπάρχουν σχετικές ανάγκες,
β) η δυνατότητα ανάκλησης της αρχικής αίτησης των
ενδιαφερομένων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού οι εγγεγραμμένοι
στους κυρωμένους πίνακες εκπαιδευτικοί, κατά τη σει−
ρά εγγραφής, αποσπώνται και τίθενται στη διάθεση
των Συντονιστών Εκπαίδευσης ή των Διπλωματικών ή
Προξενικών Αρχών, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές,
για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της
περιοχής αρμοδιότητάς τους και στα Γραφεία Συντο−
νιστών Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο
αποσπασθείς εκπαιδευτικός αρνηθεί, δηλώνει έγγραφα
την άρνησή του, διαγράφεται από τους πίνακες και
αποσπάται ο επόμενος. Ο εκπαιδευτικός αυτός για τα
επόμενα της άρνησης δύο (2) σχολικά έτη δεν έχει δικαί−
ωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό.
4. Σε περίπτωση εξάντλησης του κυρωμένου πίνακα
συγκεκριμένου κλάδου μιας χώρας, δύναται να επανα−
προκηρυχθούν οι σχετικές θέσεις, αν σε πίνακα άλλης
χώρας του ιδίου κλάδου, δεν υπάρχει εκπαιδευτικός ο
οποίος επιθυμεί να αποσπασθεί στη χώρα αυτή.
Άρθρο 3
Όροι − Κριτήρια απόσπασης
1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό, σύμφωνα
με το Ν. 4027/2011 είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδα−
πής οι οποίοι:
α. έχουν τουλάχιστον τριετή εκπαιδευτική (διδακτική)
υπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης μετά το ΦΕΚ διορισμού.
β. επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης
ή της αγγλικής, ή της γαλλικής, ή της γερμανικής, όταν
αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που απο−
δεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση
και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι
όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ
50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/5−3−2001) «Καθορισμός των προσό−
ντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα»
όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:
α. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξω−
τερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους ανα−
κλήθηκε ή διακόπηκε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των
καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή
αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.
β. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε
οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προ−
βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος
παραγραφής, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των
οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
3. Οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) πίνα−
κες επιλογής ανάλογα με το αίτημα καταβολής ή μη
επιμισθίου, κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο, με βάση τον
συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν. Η επιλογή
από τον πίνακα Β (απόσπαση με επιμίσθιο) πραγματο−
ποιείται μετά από την εξάντληση του πίνακα Α (από−
σπαση χωρίς επιμίσθιο).
Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:
α. Άριστη γνώση, της γλώσσας, της χώρας υποδοχής,
μόρια 50.
β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω
σειρά:
• Διδακτορική διατριβή μόρια 50
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master), D.E.A.,
Magister, μόρια 25
γ. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, μόρια 15
δ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας:
• Καλή γνώση 10 μόρια
• Πολύ καλή 20 μόρια
• Άριστη γνώση 30 μόρια
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα στη συνολική
βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη για την απόσπαση η
σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκ−
παιδευτικών που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα
με την ίδια σειρά προτίμησης η απόσπαση γίνεται με
τη συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων:
Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
1. Συνυπηρέτηση
2. Σε χηρεία με παιδιά
3. Μονογονεϊκή οικογένεια
4. Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλειά του
5. Έγγαμος με παιδιά
6. Έγγαμος χωρίς παιδιά
7. Άγαμος − Διαζευγμένος
Άρθρο 4
Επιτροπή Επιλογής
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται Επι−
τροπή Επιλογής των υποψηφίων για απόσπαση στο
εξωτερικό εκπαιδευτικών, η σύνθεση της οποίας έχει
ως εξής:
α. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Σύμβουλος του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως Πρόεδρος.
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β. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών
και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ή Προϊ−
στάμενος άλλης Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως μέλος.
γ. Ο Προϊστάμενος του Β΄ ή του Α΄ Τμήματος της
Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκ−
παίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλος Προϊστάμενος
Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού ως μέλος.
δ. Δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι, (ένας της Πρωτοβάθ−
μιας και ένας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ως
μέλη.
ε. Ένας εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ και ένας της ΔΟΕ που
προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας
Ομοσπονδίας, ως μέλη.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι
δύο (2) βοηθοί γραμματείς από τους διοικητικούς υπαλ−
λήλους ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην Κ.Υ. του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται αναπληρωτές του
Προέδρου, των μελών και της Γραμματείας.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται και χωρίς τους εκπρο−
σώπους της ΟΛΜΕ−ΔΟΕ στην περίπτωση που δεν προ−
τείνονται εντός της προθεσμίας που τάσσεται με το
ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Επιλο−
γής ορίζεται το απαραίτητο διοικητικό ή εκπαιδευτικό
προσωπικό για επικουρία του έργου της.
4. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων
και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπα−
ση, η απόρριψη των αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της απόφασης
αυτής για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, η
σύνταξη πινάκων επιλογής κατά φθίνουσα σειρά (με βάση
το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν από τη βαθ−
μολογία) κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο. Η Επιτροπή είναι
αρμόδια και για την εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας της
διακοπής απόσπασης όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις α΄
και β΄ της παρ. 14 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011.
5. Οι πίνακες επιλογής υποβάλλονται για κύρωση στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και
Αθλητισμού με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Παιδείας
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και δεν δη−
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η κύρωση
κάθε πίνακα ακυρώνει κάθε προηγούμενο για την ίδια
χώρα και ειδικότητα.
6. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και δύναται να
παραταθεί μέχρι τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής
Επιλογής.
7. Όσοι μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο έργο
της επιτροπής υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχουν σύζυγο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για απόσπαση
εκπαιδευτικό.
Άρθρο 5
Α΄ Περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών
με αποδοχές και επιμίσθιο
Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών με αποδο−
χές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό γίνεται
στις εξής περιπτώσεις:
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α. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται, βάσει πινάκων επι−
λογής, οι οποίοι καταρτίζονται με τη διαδικασία της
παρούσας, σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού
του άρθρου 2 του Ν. 4027/2011και του άρθρου 30, παρ. 1
του ιδίου νόμου όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8,
παρ. 1 του Ν. 4076/2012 καθώς και σε όλα τα Γραφεία
Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού για την αρχική
τριετία ή για συμπλήρωση αυτής.
Σε περίπτωση ύπαρξης αποδοχών από ξένη πηγή,
στον εκπαιδευτικό καταβάλλεται μόνο το ποσό που
υπολείπεται του αθροίσματος του ελληνικού μισθού
και επιμισθίου
β. Νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών της παρ. 2 του άρ−
θρου 20 του Ν. 4027/2011 και μόνο για το πρώτο έτος
απόσπασης, εφόσον δεν τους καταβάλλονται αποδοχές
από τοπική πηγή.
Σε περίπτωση ύπαρξης αποδοχών από ξένη πηγή,
στον εκπαιδευτικό καταβάλλεται μόνο το ποσό που
υπολείπεται του αθροίσματος του ελληνικού μισθού
και επιμισθίου
γ. Ιερωμένων εκπαιδευτικών (κληρικών και μοναχών
δασκάλων − καθηγητών) που αποσπώνται, βάσει των
ενιαίων πινάκων επιλογής, οι οποίοι καταρτίζονται με
τη διαδικασία της παρούσας, σε εκπαιδευτικές μονάδες
του εξωτερικού του άρθρου 2 του Ν. 4027/2011 και του
άρθρου 30, παρ. 1 του ιδίου νόμου όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 8, παρ. 1 του Ν. 4076/2012 για μια τριετία
ή για συμπλήρωση της τριετίας, υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι δεν τους καταβάλλονται αποδοχές από
τις οικείες Μητροπόλεις του εξωτερικού ή από άλλη
πηγή. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλονται μόνον οι
τακτικές αποδοχές. Σε περίπτωση που οι αποδοχές
από ξένη πηγή υπολείπονται του ελληνικού επιμισθίου,
αυτές συμπληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο μέχρι
το ύψος αυτού.
Β΄ Περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών μόνο με
αποδοχές στην Ελλάδα.
Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών μόνο με
αποδοχές στην Ελλάδα γίνεται ιδίως στις εξής περι−
πτώσεις:
α. Εκπαιδευτικών των οποίων η παράταση της από−
σπασης μετά την τριετία για συμπλήρωση της πεντα−
ετίας και η παράταση κατ’ έτος πέραν της πενταετίας
γίνεται λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ−
θρου 18 (παρ. 3 περ. β και γ) του Ν. 4027/2011, όπως
τροποποιήθηκαν με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του
Ν. 4076/2012.
β. Εκπαιδευτικών των οποίων η παράταση της από−
σπασης πέραν της πενταετίας γίνεται λόγω συνδρο−
μής των προϋποθέσεων της παρ. 9 του άρθρου 8 του
Ν. 4076/2012.
γ. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 8 του
Ν. 4076/2012.
δ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που η μη καταβολή επιμι−
σθίου ορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Γ΄ Περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών χωρίς απο−
δοχές και χωρίς επιμίσθιο.
Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών χωρίς απο−
δοχές στην Ελλάδα και χωρίς επιμίσθιο, γίνεται στις
εξής περιπτώσεις:

α. Εκπαιδευτικών των οποίων παρατείνεται η απόσπα−
ση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
20 του Ν. 4027/2011 και για όσο διάστημα διαρκεί η
απόσπασή τους.
β. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές
μονάδες ομογενειακών φορέων, εκπαιδευτικών ή άλλων
αρχών των άλλων χωρών και για όσο χρόνο διαρκεί η
απόσπασή τους, εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς
καταβάλλεται η μισθοδοσία από τοπικούς φορείς ή την
ξένη αρχή.
Άρθρο 6
Παράταση απόσπασης − Μετακίνηση
1. Παράταση απόσπασης πέραν της πενταετίας με
τις τακτικές αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο δύναται να
χορηγηθεί για κάθε σχολικό έτος έπειτα από σχετική
αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον συντρέχουν υπη−
ρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνο−
νται από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και
τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για την
ανανέωση της απόσπασης καθορίζονται κατά σειρά
ως ακολούθως:
Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
1. Συνυπηρέτηση
2. Σε χηρεία με παιδιά
3. Μονογονεϊκή οικογένεια
4. Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλειά του
5. Έγγαμος με παιδιά
6. Έγγαμος χωρίς παιδιά
7. Άγαμος − Διαζευγμένος
2. Oι εκπαιδευτικοί μπορεί να μετακινηθούν για τις
ανάγκες της υπηρεσίας από χώρα σε χώρα και σε πε−
ριοχή ευθύνης διαφορετικού Συντονιστικού Γραφείου,
με απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι
δεν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες της ειδικότητάς
τους στη χώρα από την οποία θα μετακινηθούν και
θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό.
Τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για τη με−
τακίνηση είναι τα κάτωθι με τη σειρά που αναφέρονται:
1. Άγαμος − Διαζευγμένος
2. Έγγαμος χωρίς παιδιά
3. Έγγαμος με παιδιά
4. Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλειά του
5. Μονογονεϊκή οικογένεια
Άρθρο 7
Ωράριο διδασκαλίας
Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών δύναται
να προσαυξάνεται μέχρι και τρεις ώρες επιπλέον του
εκάστοτε ισχύοντος για τους εκπαιδευτικούς της ημε−
δαπής ωραρίου, με απόφαση του οικείου Συντονιστή
Εκπαίδευσης προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευ−
τικές ανάγκες.
Άρθρο 8
Καταργούμενες αποφάσεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως καταργείται η με αριθμ. Φ.821.4/
702Κ/54185/Ζ1/14−05−2012 (ΦΕΚ 1672/τ.Β΄/16−05−2012).
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπο−
γραφής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(3)
*Κατάργηση προσωποπαγούς θέσης στη Γενική Γραμ−
ματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ 81877/3793/
3223/972/31−8−2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδό−
θηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του
Ν. 993/79, όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 54 του Π.Δ. 410/88, γίνεται αποδεκτή η αίτηση
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, του Αργυράκη Σταύρου του Δημητρί−
ου, της ειδικότητας Φύλακα Αρχαιοτήτων ΔΕ της Γ.Γ.Π.
του ΥΠΑΙΘΠΑ (πρώην υπάλληλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ) της
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
που υπηρετούσε στην ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων και λύεται η ανωτέρω σύμβαση
την 3η−9−2012.
Με την αποχώρηση του ανωτέρω υπαλλήλου κα−
ταργείται αυτοδίκαια μία (1) προσωποπαγής θέση της
ειδικότητος Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Το ύψος της αποζημίωσης που τυχόν δικαιούται ο
υπάλληλος, θα καθοριστεί όταν υποβάλει τα απαραίτη−
τα δικαιολογητικά, για τη διαπίστωση συνδρομής των
νομίμων προϋποθέσεων (άρθρο 55 του Π.Δ. 410/1988).
(Αριθμ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού του Ελληνικού Δημοσίου 128423438/31−8−2012).
(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 993/Γ/17.9.2012).
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 45605
(4)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της
παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 7 του
Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημο−
νίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α΄ 40).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδει−
οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαι−
ρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος» (ΦΕΚ Α΄ 209), όπως ισχύει.
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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 (ΦΕΚ
98/Α΄/22.04.2005).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ46/06.07.2012 απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β΄/09.07.2012)».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιο−
λογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) έως και
31.01.2013.
2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιο−
λογητικών που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου έως και
30.06.2013.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
Αριθμ. Φ.11321/15457/1078
(5)
Ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού που μετα−
φέρθηκε από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΑΕ (ΕΝΑΕ)» στην Ανώνυμο Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟ−
ΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 138 Θ΄ παρ. 1−6 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201/Α΄) «Με−
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικοί Ασφαλί−
σεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του
π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄) «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012
(Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄)».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
6. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
(ΦΕΚ 247/Α΄) «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄194).
9. Την αριθμ. 3395/10.8.2012 βεβαίωση περί δέσμευσης
πίστωσης του ΟΑΕΔ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται από την κάλυψη των ασφαλιστικών
εισφορών εργαζομένων στην πρώην Ανώνυμη Εται−
ρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. η οποία ανέρχεται σε
600.000.00 εύρω) περίπου και η οποία θα καλυφθεί από
τον ΚΑΕ 551. Μέρος ή και το σύνολο του ποσού αυτής
της δαπάνης ενδέχεται να επιστραφεί στον ΟΑΕΔ, δε−
δομένης της πρόβλεψης των παρ. 4 και 5 του άρθρου
138 Θ΄ του Ν. 4052/2012.
Η δαπάνη αυτή είχε προσδιοριστεί στην αριθμ.
51/1/2012 έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι − Προϋποθέσεις
Στα πρόσωπα που μεταφέρθηκαν από την εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ (ΕΝΑΕ)» στην Ανώνυμο Εται−
ρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ)» αναγνωρί−
ζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, το χρονικό
διάστημα από 1.10.2009 έως 31.12.2012. εφόσον πληρού−
νται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. έχουν προβεί σε σχετική καταγγελία στο ΙΚΑ −
ΕΤΑΜ διεκδικώντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές για
το χρονικό διάστημα από 1.10.2009 και εφεξής,
β. ήταν μέχρι 30.9.2009 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
και στο ΕΤΕΑΜ,
γ. συνυπολογιζόμενου του αναγνωριστέου από
1.10.2009 μέχρι 31.12.2012 χρόνου ασφάλισης, συμπλη−
ρώνουν μέχρι την 31.12.2012 τις προϋποθέσεις πλήρους
ή μειωμένης συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, όπως
ίσχυαν και όπως διαμορφώνονται κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα.
Άρθρο 2
Κλάδοι και χρόνος ασφάλισης −
βάση υπολογισμού εισφορών
α. Καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης του άρθρου 1 της
απόφασης αυτής, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφο−
ρές για τα πρόσωπα του άρθρου 1 υπολογίζονται επί
των ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβαν ή δικαιού−
ντο να λάβουν τον Ιανουάριο 2009 από την εταιρεία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ)», η δε ασφάλιση
τους χωρεί σε όλους τους κλάδους ασφάλισης του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, συμπεριλαμβανομένων των Φορέων ή Κλάδων
για λογαριασμό των οποίων το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εισπράττει
ή συνεισπράττει τις εισφορές, στους οποίους τα πρό−
σωπα αυτά είχαν υποχρέωση υπαγωγής τον Ιανουάριο
του 2009.
β. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, εργοδότη
και εργαζόμενου, καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. μέσω
της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ
ΟΑΕΔ και ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μετά την υποβολή σχετικής αίτη−
σης στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

γ. Από το χρονικό διάστημα 1.10.2009 μέχρι 31.12.2012
αναγνωρίζεται τόσος χρόνος ασφάλισης όσος απαιτεί−
ται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιο−
δότησης λόγο, γήρατος, πλήρους ή μειωμένης.
Ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφά−
λισης και δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό
του εναπομείναντος πλασματικού χρόνου της παρ. 18
του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011.
δ. Ο χρόνος ασφάλισης της απόφασης αυτής δεν
αναγνωρίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και αν−
θυγιεινά επαγγέλματα.
Άρθρο 3
Αίτηση − Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Κάθε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 1 της παρούσης απόφασης υποβάλλει σχετική
αίτηση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης στο Υποκατά−
στημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ασπροπύργου μέχρι 31.1.2013.
Εκτός της αίτησης υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά
(ενδεικτικά):
α. Αντίγραφο της καταγγελίας του στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. από
την οποία να προκύπτει ότι διεκδικεί τις ασφαλιστικές
εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1.10.2009 και
εφεξής, σε κύριο και επικουρικό φορέα.
β. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου
από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν ασφαλισμένος στο
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕAM μέχρι 30.9.2009.
γ. Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση από την οποία προ−
κύπτει:
1. ότι ο ασφαλισμένος συμπληρώνει το αργότερο μέχρι
31.12.2012 τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συντα−
ξιοδότησης, λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις
της νομοθεσίας όπως ίσχυαν και διαμορφώνονται μέχρι
31.12.2012,
2. ο χρόνος ασφάλισης από 1.10.2009 μέχρι 31.12.2012
που πρέπει να αναγνωριστεί σύμφωνα με την παρού−
σα απόφαση για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης.
δ. Βεβαίωση αποδοχών Ιανουαρίου 2009 ή κάθε άλλο
στοιχείο από το οποίο προκύπτουν οι αποδοχές που
έλαβε ο ενδιαφερόμενος ή δικαιούνταν να λάβει τον
Ιανουάριο 2009.
Άρθρο 4
Διαδικασία Αναγνώρισης − Αρμόδια Όργανα
Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώ−
ρισης ορίζεται το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει τα υποβληθέ−
ντα δικαιολογητικά σε συνδυασμό με στοιχεία που τηρού−
νται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (π.χ. κατάσταση προσωπικού από την
Επιθεθώρηση Εργασίας, από την οποία θα διαπιστώνεται
ότι ο ενδιαφερόμενος συμπεριλαμβάνεται στο προσωπικό
που μεταφέρθηκε από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗ−
ΓΕΙΑ ΑΕ (ΕΝΑΕ)», υποβληθείσες ΑΠΔ, κ.λπ.).
Εφόσον κριθεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋπο−
θέσεις, εκδίδεται απόφαση Αναγνώρισης από τον Διευ−
θυντή του Υποκαταστήματος, στην οποία αναφέρεται
και το ακριβές ποσό της δαπάνης για την αναγνώριση
χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ.
Περιπτώσεις εντάσεων κατά των αποφάσεων αυτών
εξετάζονται από την αρμόδια ΤΔΕ του Υποκαταστήμα−
τος ΙΚ.Α−ΕTAM Ασπροπύργου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
(6)
*Μεταφορά θέσης του Οργανισμού Αθλητισμού, Πο−
λιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης
«Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων.
Με την αριθμ. 51/30−7−2012 απόφαση του Προέδρου
του Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοι−
νωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
του Δήμου Τρικκαίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 183 και 187 του Ν. 3584/2007,
του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και του άρθρου
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με το αριθμ. 2/27−6−2012
πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ
Ν. Τρικάλων, μετατάσσεται η υπάλληλος Χαντζάρα Ντι−
άνα − Θωμαή του Αντωνίου από τον κλάδο ΔΕ Διοικη−
τικών − Γραμματέων με βαθμό Δ΄ με σχέση εργασίας
Ι.Δ.Α.Χ, στον κλάδο ΠΕ Διοικητικών με τον ίδιο βαθμό
και με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που
κατέχει, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.
Δήμου Τρικκαίων 3934/16−8−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−
Στερεάς Ελλάδας 15020/166198/6−9−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 994/Γ΄/17.9.2012.
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(7)
*Σύσταση θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
Με την αριθμ. 17501/08−08−2011 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]
απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονί−
ων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν. 3230/2004 σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου
μόνου του Π.Δ. 347/2003 και των άρθρων 70, 73 και 74
του Ν. 3528/2007 και μετά τις θετικές γνωμοδοτήσεις
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων [Κ.Υ.Σ. Νοσοκομεί−
ων Ν. Μεσσηνίας: 02/14−04−2011 (Θ−7) και Δ.Σ. του Γ.Ν.
Καλαμάτας: 04/16−02−2011 (Θ−34)]:
Α) μετατάσσεται η ΚΩΝΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ−
ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωάννη, υπάλληλος με σχέση εργασίας

41437

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ
Βοηθητικού Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κα−
λαμάτας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με την
ίδια σχέση εργασίας ειδικότητας ΤΕ Λογιστικής του
ιδίου Νοσοκομείου και με τον βαθμό που κατέχει, αφού
έχει όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
Β) Συστήνουμε με την παρούσα απόφαση μία (1) προ−
σωποπαγή θέση ειδικότητας ΤΕ Λογιστικής, με δέσμευ−
ση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπι−
κού του κλάδου ΤΕ Λογιστικής στο Γενικό Νοσοκομείο
Καλαμάτας, η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την
κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτής που την
κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ. 5699/16−08−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 983/Γ΄/14.9.2012.
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ
F
(8)
*Σύσταση θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
Με την αριθμ. 17500/08−08−2011 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]
απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμά−
τας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ−
θρου 12 του Ν.3230/2004 και των άρθρων 70, 73 και 74
του Ν. 3528/2007 και μετά τις θετικές γνωμοδοτήσεις
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων [Κ.Υ. Σ. Νοσοκομεί−
ων Ν. Μεσσηνίας: 03/30−06−2011 (Θ−8) και Δ.Σ. του Γ.Ν.
Καλαμάτας: 08/14−04−2011 (Θ−20)]:
Α) μετατάσσεται ο ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Θωμά, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας ειδι−
κότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ιδίου Νοσο−
κομείου και με τον βαθμό που κατέχει, αφού έχει όλα
τα προβλεπόμενα από το Νόμο τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα.
Β) Συστήνουμε με την παρούσα απόφαση μία (1) προ−
σωποπαγή θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ−
ων, με δέσμευση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου
προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, η οποία καταργείται
αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση
αυτού που την κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ. 5700/16−08−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 983/Γ΄/14.9.2012.
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ
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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
*02026222509120008*

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

