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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/οικ.3158 (1)
Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 

22ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α για διορισμό 
σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 15, 17 και 24 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 

59 Α΄/24−3−2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη−
σης».

β) της παρ. 1 περ. (α) του άρθρου 57 του Ν. 3966/2011 
(ΦΕΚ 118/Α΄/24.5.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

γ) το αριθ. Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄/27.6.2011), «Διά−
σπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ....................».

δ) το αριθ. 61/5.1.2012 έγγραφο της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης. 

ε) την αριθ. 23564/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και 
Παντελή Τζωρτζάκη». 

2. Τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμό, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για 
διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι απόφοιτοι 
της 22ης εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Διοίκησης και 
Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ως ακολούθως:

Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διο−
ρισμό οι απόφοιτοι της 22ης εκπαιδευτικής σειράς της 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.: 

Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης (Σύ−
νολο 80)

Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ − ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − Κ.Υ.

5

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − Κ.Υ. 4

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 1
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3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 5

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − Κ.Υ. 6

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 3

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1

Δ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

Ε. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ 3

5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
Κ.Υ.

4

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1

6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
Κ.Υ.

2

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − Κ.Υ. 7

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3

9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − Κ.Υ.

3

Α. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 2

11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − Κ.Υ. 2

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − Κ.Υ. 4

Α. Σ.ΕΠ.Ε. 2

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1

Γ. Ε.Τ.Α.Α 1

Δ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1

14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2

15 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2

16 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 1

17
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΙΟΝΙΟΥ

1

18 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 1

19 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 1

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2

21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ 80

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. ΠΟΛ. 1030 (2)
Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων εναλλακτι−

κού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδεί−
ξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών και 
λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του αρ. 29 
του Ν. 3943/2011.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανα−

σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και. Ναυτιλίας.

β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορι−
σμός Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Κα−
θορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου άρ. 
9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 
(ΦΕΚ 58 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του 
Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), των παραγράφων 2 και 3α του 
άρθρου 27 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) και του άρθρου 
38 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).

ε) Την αριθμ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

στ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Την καθιέρωση εναλλακτικού τρόπου καταγραφής 
των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και 
παροχής υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του Ν. 3943/2011.

Άρθρο 1 Ορισμοί
Κάρτα Αποδείξεων: μαγνητική κάρτα που χορηγείται 

στους φορολογούμενους πολίτες φυσικά πρόσωπα με 
στόχο τη χρησιμοποίηση της για την καταγραφή των 
στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και πα−
ροχής υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών).

Συναλλαγή: Κάθε καταγραφή αξίας λιανικής πώλη−
σης ή παροχής υπηρεσιών με τη χρήση της Κάρτας 
Αποδείξεων.

Τράπεζες Διάθεσης: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που εντάσσονται στο σύστημα παραγγελίας και διάθε−
σης Καρτών Αποδείξεων.

Φορείς Εκκαθάρισης: Οι φορείς (όπως χρηματοπιστω−
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τικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών κ.α.) που συλλέγουν 
Συναλλαγές με τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων.

Τερματικό Σημείο Συναλλαγής / Point of Sales (POS): 
Ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται από επιτη−
δευματίες για την είσπραξη μέσω πιστωτικής ή χρεω−
στικής κάρτας.

Άρθρο 2 Περιγραφή της λειτουργίας της κάρτας απο−
δείξεων

2.1 Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων κατά την 
καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών 
σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 1 Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, 
καθορίζεται εναλλακτικός τρόπος καταγραφής στοιχεί−
ων μέσω της Κάρτας Αποδείξεων.

2.2 Η Κάρτα Αποδείξεων αποτελεί προαιρετικό τρόπο 
καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών 
που έχουν εκδοθεί για φορολογούμενο φυσικό πρό−
σωπο.

2.3 Ο χρήστης της Κάρτας Αποδείξεων υποχρεούται 
να δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών τον 
αριθμό της μέσω διαδικτύου (internet) και με τη χρήση 
μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS). Για λόγους ορθής 
χρήσης, είναι δυνατό να δηλωθούν έως τρεις (3) κάρτες 
για έναν ΑFΜ εντός ενός ημερολογιακού μήνα, είτε 
λόγω αντικατάστασης τους σε περίπτωση καταστροφής 
ή απώλειας, είτε λόγω διάθεσης τους σε προστατευό−
μενα μέλη του άρθρου 7 ΚΦΕ της οικογένειάς του.

2.4 Κατά τη συναλλαγή με επιτηδευματία που διαθέ−
τει τερματικό Point of Sales (POS), o φορολογούμενος 
πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί την Κάρτα Αποδεί−
ξεων για την καταγραφή του ποσού της απόδειξης. Η 
συναλλαγή αποστέλλεται στο κέντρο επεξεργασίας 
του φορέα εκκαθάρισης, που παρέχει το συγκεκριμένο 
POS. Στη συνέχεια οι συναλλαγές αυτές αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

2.5 Βάσει της ανωτέρω αποστολής καταγράφονται 
από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών τα βασικά στοιχεία μιας 
απόδειξης (ΑΦΜ επιχείρησης, ημερομηνία και ποσό) 
στην προσωπική μερίδα αποδείξεων φορολογουμένου. 
Οι φορολογούμενοι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές 
τους μερίδες μέσω διαδικτύου.

2.6 Τα αναλυτικά καταγεγραμμένα στοιχεία διαγρά−
φονται εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της 
τελευταίας κεντρικής εκκαθάρισης του αντίστοιχου 
οικονομικού έτους.

2.7 Δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης στη ΔΟΥ 
των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρε−
σιών (αποδείξεις δαπανών) σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1, του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισο−
δήματος (Ν. 2238/1994) όπως ισχύει, εφόσον ο φορολο−
γούμενος για τις συναλλαγές του αυτές έχει χρησιμο−
ποιήσει από 3/10/11 και εφεξής την κάρτα αποδείξεων.

Άρθρο 3 Υποχρεώσεις τρίτων φορέων συνεργασίας
3.1 Η Κάρτα Αποδείξεων διατίθεται δωρεάν από όλα 

τα καταστήματα των Τραπεζών Διάθεσης, χωρίς να επι−
τρέπεται η καταγραφή του ΑΦΜ ή των στοιχείων ταυ−
τοποίησης του προσώπου που τη λαμβάνει. Οι Τράπεζες 
Διάθεσης δεν υποχρεούνται στην παροχή έγγραφων ή 
προφορικών οδηγιών για τη δήλωση και τη χρήση της 
Κάρτας Αποδείξεων, υπηρεσία την οποία μπορούν να 

προσφέρουν προαιρετικά. Κύριος της Κάρτας Αποδεί−
ξεων είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

3.2 Οι Φορείς Εκκαθάρισης υποχρεούνται να ενημε−
ρώσουν τους επιτηδευματίες με τους οποίους συνερ−
γάζονται για τη δυνατότητα των τερματικών τους Point 
Of Sales (POS) να χρησιμοποιούνται για την καταγραφή 
των στοιχείων των αποδείξεων που εκδίδουν, όποτε 
τους εγχειρίζεται Κάρτα Αποδείξεων.

3.3 Οι Συναλλαγές συλλέγονται από το κέντρο επε−
ξεργασίας του Φορέα Εκκαθάρισης και διαχωρίζονται 
από τις λοιπές συναλλαγές που διεξάγονται με κάρτες 
πληρωμών. Η απαιτούμενη για την Κάρτα Αποδείξεων 
τροποποίηση του υλικολογισμικού των τερματικών Point 
Of Sales (POS) είναι υποχρέωση των Φορέων Εκκαθάρι−
σης που παρέχουν τα αντίστοιχα τερματικά.

3.4 Οι Φορείς Εκκαθάρισης αποστέλλουν καθημερινά 
στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών το αρχείο των καταγεγραμμέ−
νων συναλλαγών, όπου αναφέρονται: α) ο κωδικός της 
Κάρτας Αποδείξεων, β) ο ΑΦΜ του επιτηδευματία, γ) η 
ημερομηνία και δ) το ποσό της συναλλαγής.

3.5 Οι Φορείς Εκκαθάρισης απαγορεύεται να επεξερ−
γάζονται τα δεδομένα που συλλέγουν από τις Κάρ−
τες Αποδείξεων, με εξαίρεση την επεξεργασία που 
περιγράφεται στην παρούσα, και υποχρεούνται να μη 
διατηρούν αντίγραφα των αρχείων που αποστέλλουν 
μετά την οριστική παραλαβή τους από τη Γενική Γραμ−
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών.

3.6 Οι Τράπεζες Διάθεσης υποχρεούνται να λειτουρ−
γούν ως Φορείς Εκκαθάρισης. Τα λοιπά χρηματοπιστω−
τικά ιδρύματα θα λειτουργούν ως Φορείς Εκκαθάρισης 
προαιρετικά.

3.7 Άρθρο 4 Έναρξη εφαρμογής
Ημερομηνία έναρξης σε παραγωγική λειτουργία του 

συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων ορίζεται η 3η 
Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο 5 Παραρτήματα
Η παρούσα συνοδεύεται από τρία (3) Παραρτήματα (Α, 

Β και Γ). Στο Παράρτημα Α καθορίζονται οι προδιαγρα−
φές της Κάρτας Αποδείξεων. Στο Παράρτημα Β καθο−
ρίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας των τερματικών 
Point Of Sales (POS). Στο Παράρτημα Γ καθορίζονται οι 
προδιαγραφές αποστολής των αρχείων συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Αριθμ. Φ20021/30534/943 (3)
Καθορισμός ύψους συντάξεων των συνταξιούχων και 

ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ που προέρχονται από τον 
συγχωνευθέντα σ’ αυτό Τομέα Επικουρικής Ασφά−
λισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ του Κλάδου Επικουρικής 
Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 44 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του ν. 3996/2011 
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«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄).

β) του άρθρου 90 του π.δ/τος «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα−
να» (ΦΕΚ 98 Α΄).

γ) του π.δ/τος 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19121/110/2.9.2011 Οικονομική 
Μελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Την υπ’ αριθμ. 128/Συν.37η/30.11.2011 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑΜ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του 
Προϋπολογισμού του ΕΤΕΑΜ, αποφασίζουμε:

1.α) Τα ποσά των συντάξεων των συνταξιούχων του 
συγχωνευθέντος στο ΕΤΕΑΜ Τομέα Επικουρικής Ασφά−
λισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ του Κλάδου Επικουρικής 
Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ, ανακαθορίζονται από την 1η 
Οκτωβρίου 2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγ−
χώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 
του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ Α΄ 188), όπως έχουν τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ν. 3232/2004 
(ΦΕΚ 188 Α΄).

β) Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ έχουν εφαρμογή 
και επί των ποσών των συντάξεων που προκύπτουν από 
την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων στις εκκρεμείς 
αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά την προηγούμενη της 
συγχώνευσης ημέρα, οι οποίες κρίνονται από το ΕΤΕΑΜ, 
σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι την ημερομηνία αυτή 
νομοθεσία του συγχωνευθέντος Τομέα.

γ) Τα διαμορφωνόμενα κατά τις προηγούμενες περι−
πτώσεις ποσά, αποτελούν ποσά συντάξεων ΕΤΕΑΜ και 
διέπονται στο εξής από τις διατάξεις της νομοθεσίας 
αυτού, καθώς και από τις διατάξεις της γενικής ασφα−
λιστικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Ως προς τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος της 
σύνταξης των ασφαλισμένων του συγχωνευθέντος στο 
ΕΤΕΑΜ Τομέα, που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δι−
καίωμα μετά τη συγχώνευση, εφαρμόζεται η σχετική 
νομοθεσία που διέπει το ΕΤΕΑΜ, καθώς και οι διατάξεις 
της γενικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε 
ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Aριθμ. Φ.80424/31907/4985 (4)
Καθορισμός προσόντων διορισμού μελών της Εθνικής 

Αναλογιστικής Αρχής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. των άρθρων 9 και 10 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160)

1.2. της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 
(Α΄ 216),

1.3. του π.δ. 56/1985 (Α΄ 21), όπως ισχύει
1.4. του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί με το π.δ. 347/2003 (Α΄ 315), το π.δ. 44/2005 
(Α΄ 63) και το π.δ. 116/2006 (Α΄ 115).

1.5. του π.δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Το υπ’ αριθμ. 63 πρακτικό της 587/16−12−2011 συνε−
δρίασης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται τα προσόντα και οι προϋποθέσεις 
διορισμού των μελών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής 
ως ακολούθως:

Α.
1) άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Αναλογιστή 

στην Ελλάδα ή όπου έχει αναγνωριστεί ως αναλογιστής 
από τις αρμόδιες αρχές οποιασδήποτε χώρας − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι−
κού Χώρου ή ότι είναι τακτικό μέλος (FULL MEMBER) 
οποιασδήποτε από τις εθνικές ενώσεις αναλογιστών 
που έχουν την αναγνώριση (είναι μέλη) του GROUPE 
CΟNSULΤΑTIF DES ASSOCIATIONS D` ACTUAIRES DES 
PAYS COMMUNAUTES ΕUROPEENNES ή ότι είναι τακτι−
κό μέλος (FULL MEMBER) των Ενώσεων Αναλογιστών 
των ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας και Ιαπωνίας, 

2) εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέσεις με 
αντικείμενο την κοινωνική ασφάλιση ή/και τα συνταξιο−
δοτικά ομαδικά προγράμματα ή/και την επαγγελματική 
ασφάλιση (i),

3) καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ii) 
4) γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή: υπολο−

γιστικά φύλλα, επεξεργασία κειμένου και υπηρεσίες 
διαδικτύου 

ή
Β. εναλλακτικά, 
1) είναι υπάλληλοι Διευθύνσεων Αναλογιστικών Μελε−

τών Φορέων του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα 
2) έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέ−

σεις με αντικείμενο την κοινωνική ασφάλιση ή/και τα 
συνταξιοδοτικά ομαδικά προγράμματα ή/και την επαγ−
γελματική ασφάλιση (i),

3) είναι κάτοχοι πτυχίου Μαθηματικού ή Οικονομικού ή 
Αναλογιστικού ή Στατιστικού και Ασφαλιστικού Τμήμα−
τος Πανεπιστημίου ή διπλώματος Πολυτεχνείου της ημε−
δαπής ή σχολής της αλλοδαπής, εφόσον η ισοτιμία του 
έχει αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές,

4) έχουν ολοκληρώσει το μισό τουλάχιστον κύκλο των 
εξετάσεων για απόκτηση άδειας ασκήσεως του επαγ−
γέλματος του Αναλογιστή στην Ελλάδα ή σε οποια−
δήποτε χώρα − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στις ΗΠΑ, Καναδά, 
Αυστραλία και Ιαπωνία ή να έχει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών σε συναφή θέματα με τον Αναλογισμό ή τη 
Στατιστική ή την Κοινωνική Ασφάλιση (iii),

5) έχουν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (ii) και
6) έχουν γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή: 

υπολογιστικά φύλλα, επεξεργασία κειμένου και υπηρε−
σίες διαδικτύου,

2) Σε περίπτωση που δεν βρεθεί κατάλληλος υποψήφι−
ος με τα ανωτέρω προσόντα, προτιμώνται υποψήφιοι:
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α) με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέσεις με αντι−
κείμενο την κοινωνική ασφάλιση ή/και τα συνταξιοδο−
τικά ομαδικά προγράμματα ή/και την επαγγελματική 
ασφάλιση (i),

β) με πτυχίο Μαθηματικού ή Οικονομικού ή Αναλογι−
στικού ή Στατιστικού και Ασφαλιστικού Τμήματος Πα−
νεπιστημίου ή δίπλωμα Πολυτεχνείου της ημεδαπής 
ή σχολής της αλλοδαπής, εφόσον η ισοτιμία του έχει 
αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, 

γ) που έχουν ολοκληρώσει το μισό τουλάχιστον κύ−
κλο των εξετάσεων για απόκτηση άδειας ασκήσεως 
του επαγγέλματος του Αναλογιστή στην Ελλάδα ή σε 
οποιαδήποτε χώρα − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στις ΗΠΑ, Κανα−
δά, Αυστραλία και Ιαπωνία ή που διαθέτουν μεταπτυχια−
κό τίτλο σπουδών σε συναφή θέματα με τον Αναλογισμό 
ή τη Στατιστική ή την Κοινωνική Ασφάλιση (iii),

δ) που έχουν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (ii),
ε) που έχουν γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογι−

στή: υπολογιστικών φύλλων, επεξεργασίας κειμένου και 
υπηρεσιών διαδικτύου.

3. Ειδικά για το διορισμό του Προέδρου και του Αντι−
προέδρου της Αρχής, ο υποψήφιος απαιτείται να συγκε−
ντρώνει τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α) Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Αναλογιστή 
στην Ελλάδα ή όπου έχει αναγνωριστεί ως αναλογιστής 
από τις αρμόδιες αρχές οποιασδήποτε χώρας − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι−
κού Χώρου ή ότι είναι τακτικό μέλος (FULL MEMBER) 
οποιασδήποτε από τις εθνικές ενώσεις αναλογιστών 
που έχουν την αναγνώριση (είναι μέλη) του GROUPE 
CΟNSULΤΑTIF DES ASSOCIATIONS D` ACTUAIRES DES 
PAYS COMMUNAUTES ΕUROPEENNES ή ότι είναι τακτι−
κό μέλος (FULL MEMBER) των Ενώσεων Αναλογιστών 
των ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας και Ιαπωνίας,

β) πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέσεις με αντι−
κείμενο την Κοινωνική Ασφάλιση ή τα Συνταξιοδοτικά 
Ομαδικά Προγράμματα ή την Επαγγελματική Ασφάλιση 
και εμπειρία σε θέσεις ευθύνης ή ως υπεύθυνοι έργου 
(i),

γ) καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ii) 
δ) γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή: υπολογι−

στικών φύλλων, επεξεργασίας κειμένου και υπηρεσιών 
διαδικτύου 

4. Σε περίπτωση ύπαρξης υποψηφίων με τα ίδια ως 
άνω τυπικά προσόντα των παραγράφων 1, 2 και 3, προ−
τιμάται ο υποψήφιος που έχει συμμετάσχει σε έργα 
της Αρχής.

5. Η ως άνω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του 
αναλογιστή καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του 
π.δ. 56/1985 (Α΄ 21), όπως ισχύει.

6. Η εμπειρία στα ως άνω περιγραφόμενα αντικείμενα 
(i) και η γλωσσομάθεια (ii) αποδεικνύονται βάσει των 
οριζομένων στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει.

Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου (iii) απο−
δεικνύεται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του 
άρ. 26 παρ. 2 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.

H γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή αποδει−

κνύεται με υπεύθυνη δήλωση ή όπως ορίζεται στο 
π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.

7. Τα ως άνω προσόντα ισχύουν μόνο για το διορισμό 
νέων μελών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 536/04 (5)
Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθε−

σμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρ−
θωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές των με−
λετών ΚΤ−16, ΚΤ−17, ΚΤ−18 και ΚΤ−20 (άρθρα 2 παρ. 8 εδ. 
ε και στ και 6 παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 παρ. 8 εδ. ε και στ του ν. 2308/1995, 

όπως ισχύει «Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., που δημοσιεύε−
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της οποίας 
το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για 
την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορί−
ζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η 
υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που 
κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύ−
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παρατείνεται.»

2. Το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει «Η ημερο−
μηνία, μετά την οποία δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ορίζεται με την απόφαση 
του Ο.Κ.Χ.Ε. που εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2.»,

3. Το άρθρο 13α παρ.4 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει 
«Όπου στο ν. 2308/1995 προβλέπεται αρμοδιότητα του 
Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελ−
λάδος για την έκδοση αποφάσεων, αυτές εκδίδονται 
ύστερα από πρόταση της ανώνυμης εταιρείας «Κτημα−
τολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία»»

4. Την υπ’ αριθμ 464/12/01.06.2011 απόφαση του Δ.Σ. 
της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και την 522/04/14.06.2011 από−
φαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1522/Β/27.06.2011), ως 
ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή 
εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προ−
δήλου σφάλματος για τις μελέτες ΚΤ−16, ΚΤ−17, ΚΤ−18 
και ΚΤ−20 καθορίστηκε η 31/01/2012.

5. Την Συγγραφή Υποχρεώσεων των υπό εκπόνηση 
μελετών, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την 
κτηματολογική βάση με τα συλλεγόμενα στοιχεία έως 
δεκαπέντε ημέρες πριν την ημερομηνία 1ης υποβολής 
της τελικής κτηματολογικής βάσης. Η ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις 
συμβάσεις ΚΤ−16, ΚΤ−17, ΚΤ−18 και ΚΤ−20 φαίνεται στο 
παρακάτω πίνακα:
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΑ

Ημερομηνία 1ης υποβολής
τελικής κτηματολογικής 

βάσης

ΚΤ−16 Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου, Ελευθερίου−Κορδελιού, Νέας Μαγνησίας 
& Διαβατών, Εύοσμου, Αμπελοκήπων, Μενεμένης 18−6−2012

ΚΤ−17

Ζακύνθου Ζακυνθίων

18−7−2012
Ηλείας Πύργου

Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσας

Πρεβέζης Πρεβέζης

ΚΤ−18

Αργολίδας Ναυπλιέων

13−7−2012
Αρκαδίας Τρίπολης

Κορίνθου Κορίνθου

Σπάρτης Σπαρτιατών

ΚΤ−20
Καρδίτσας Καρδίτσας

18−7−2012
Λαρίσης Λαρίσης

6. Επειδή η επεξεργασία της πληροφορίας που βασίζεται στις εκπρόθεσμες δηλώσεις και αιτήσεις διόρθωσης 
προδήλου σφάλματος συμβάλλει στην ορθότητα και την πληρότητα της τελικής κτηματολογικής βάσης, η οποία 
θα αποτελέσει περιεχόμενο των πρώτων εγγραφών, κρίνεται σκόπιμο η προθεσμία της υποβολής των εκπρό−
θεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος να μετατεθεί μέχρι την ημερομηνία που ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την κτηματολογική βάση με τα συλλεγόμενα στοιχεία, δηλ. δεκαπέντε 
ημέρες πριν την ημερομηνία 1ης υποβολής.

7. Την εισήγηση της Νομικής υπηρεσίας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ με α.π. 1200710/16−1−2012.
8. Το γεγονός ότι από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
9. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του ΟΚΧΕ, αποφασίζει:
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας μέχρι την οποία θα επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στις 

υπό κτηματογράφηση περιοχές των μελετών ΚΤ−16, ΚΤ−17, ΚΤ−18 και ΚΤ−20, καθώς επίσης και της προθεσμίας μετά την 
παρέλευση της οποίας δεν θα επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 2 παρ.8 εδ. στ και 6 παρ.5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει αντίστοιχα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΑ

Εγκεκριμένη προθεσμία
υποβολής εκπροθέσμων

δηλώσεων και
αιτήσεων διόρθωσης
προδήλου σφάλματος

Προτεινόμενη προθεσμία
υποβολής εκπροθέσμων

δηλώσεων και
αιτήσεων διόρθωσης
προδήλου σφάλματος

ΚΤ−16 Θεσσαλονίκης

Ωραιοκάστρου, Ελευθερίου−
Κορδελιού, Νέας Μαγνησίας & 
Διαβατών, Εύοσμου, 
Αμπελοκήπων, Μενεμένης

31−1−2012 1−6−2012

ΚΤ−17

Ζακύνθου Ζακυνθίων

31−1−2012 3−7−2012
Ηλείας Πύργου

Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσας

Πρεβέζης Πρεβέζης

ΚΤ−18

Αργολίδας
Αρκαδίας
Κορίνθου
Σπάρτης

Ναυπλιέων

31−1−2012 28−6−2012
Τρίπολης

Κορίνθου

Σπαρτιατών

ΚΤ−20
Καρδίτσας Καρδίτσας

31−1−2012 3−7−2012
Λαρίσης Λαρίσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
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    Αριθμ. συνεδρίασης 2 (6)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβού−

λιο στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αι−
τωλοακαρνανίας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3β του ν. 

2081/1992, όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν.3419/05 
(ΦΕΚ 297/Α/2005),

β. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. 2081/1992 
όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από 
τα αντίστοιχα άρθρα 20 και 23 του Ν. 3419/2005

γ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και αποφασίζει:

Τη μεταβίβαση από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοι−
κητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 
των κατωτέρω αρμοδιοτήτων που αναφέρονται:

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφια α, β, γ, ε, στ, ζ και 
η, του ν. 2081/1992 όπως ισχύει και που αφορούν:

1. Υποβολή προς την πολιτεία εισηγήσεων γνωμοδο−
τικού χαρακτήρα.

2. Συμμετοχή σε Επιτροπές και όργανα σχεδιασμού 
έργων υποδομής καθώς και ορισμός εκπροσώπησης.

3. Μέριμνα για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου.
4. Μέριμνα για την αύξηση της παραγωγής και της 

παραγωγικότητας.
5. Χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής και καταγωγής 

προϊόντων.
6. Βεβαίωση ομοίου ή ιδιοχείρου υπογραφής μελών.
7. Καταγραφή εμπορικών και επαγγελματικών εθί−

μων.
8. Παροχή πληροφοριών για αλλοδαπές αγορές, οικον. 

εξελίξεις και συναφή θέματα.
9. Τήρηση Εμπορικού Μητρώου και χορήγηση βεβαι−

ώσεων ή ταυτοτήτων.
10. Ορισμός εκπροσώπησης σε οιασδήποτε νομικής 

μορφής εταιρεία συμμετέχει το Επιμελητήριο είτε ως 
εταίρος ή μέτοχος είτε εκ του νόμου,

11. Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και δειγματο−
ληψιών.

12. Διαιτησία σε εμπορικές διαφορές.
13. Διεκπεραίωση κάθε άλλου έργου μετά από εξου−

σιοδότηση της Πολιτείας.
14. Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτι−

κών προγραμμάτων και υποβολή σχετικών προτάσεων 
αρμοδίως, σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 3419/2005 
καθώς και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε κοι−
νοτικά προγράμματα.

15. Παροχή επιχορηγήσεων σε στελέχη για ειδίκευση 
και εμπειρία.

16. Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας.
17. Ανάθεση εκπόνησης μελετών σχετικά με σκοπούς.
18. Έκδοση περιοδικών ή βιβλίων και επιχορηγήσεις 

τέτοιων εκδόσεων.
19. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων, εργοδοτικών ορ−

γανώσεων και λοιπών σύμφωνα με τον εγκριθέντα προ−
ϋπολογισμό.

20. Υποβολή ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτη−
μάτων και δικαιολογητικών για λογαριασμό των μελών 

και λοιπών, συγκέντρωση και παράδοση πιστοποιητικών 
και εγγράφων που εκδίδονται από αρμόδιες κρατικές ή 
μη υπηρεσίες έναντι ανταποδοτικού τέλους.

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, 8 τον ν. 2081/1992 όπως 
ισχύει και που αφορούν:

1. Πρόσληψη ειδικών επιστημονικών συνεργατών και 
ειδικών συμβούλων και καθορισμός όρων εργασίας και 
αμοιβή τους.

2. Θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή και μισθο−
λογική κατάσταση του προσωπικού και καταβολή των 
σχετικών δαπανών μισθοδοσίας.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 6 και 8 του ν. 2081/1992 
όπως ισχύει και που αφορούν:

1. Είσπραξη συνδρομών μέσω πιστωτικών καρτών.
2. Γνώμη για απόσπαση υπαλλήλων.
3. Διενέργεια δαπανών, προμήθειας υλικού, ανάθεσης 

έργου, μέχρι 40.000 ΕΥΡΩ.
Στο άρθρο 20 παράγραφος 2θ, του ν. 3419/2005 και 

που αφορούν:
1. Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας επειγούσης 

φύσεως, ανεπίδεκτου αναβολής εντός του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού.

Στο άρθρο 23 παράγραφος 8 και 10 του ν. 3419/2005 
και που αφορούν:

1. Προμήθειες: κάθε δαπάνη, προμήθεια υλικού, ανά−
θεση έργου, έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας των 
εταιριών που ιδρύονται εκάστοτε διενεργείται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών,

Επίσης μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
1. Πληρωμή λειτουργικών δαπανών (κοινόχρηστα, ΔΕΗ, 

ΟΤΕ, εργοδοτικές εισφορές, προμήθειες κ.λπ.).
2. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε κλαδικές εκθέσεις 

ως συνδιοργανωτής − οικονομικός προγραμματισμός 
στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και στα 
πλαίσια του ετήσιου εγκεκριμένου από το ΔΣ σχετικού 
προγραμματισμού (για συμμετοχή έως 40.000 €).

3. Χορήγηση των προβλεπόμενων από την σχετική 
αγορανομική διάταξη κωδικών αριθμών σε βιοτέχνες 
κατασκευαστές εισαγωγής χρυσών και αργυρών κο−
σμημάτων και χορήγηση αδειών ασφαλιστικών διαμε−
σολαβητών, μεσιτών αστικών συμβάσεων και εγγραφής 
στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγρίνιο, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ

F

Αριθμ. 4083/Α1/6 (7)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι−

κών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργα−
σίας δημοσίου δικαίου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕ−
ΚΑΝΗΣΟΥ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 
33 του Ν. 4024/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 Α) και
2) Του π.δ. 278/1996 «Περί Οργανισμού του Επιμελη−

τηρίου Δωδεκανήσου», διαπιστώνει:
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1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση δεκατριών (13) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται 
από τον οικείο Οργανισμό του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία 
και κλάδο, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις
(Α+Β)

Καλυμμένες 
(Α)

Κενές 
(Β)

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, 
κατ’εφαρμογή των περ.α 
ή/και β της παρ.1α του 
άρ.33 του ν.4024/2011

Καταργούμενες
κενές
[Β μείον (Γ+Δ)]

περ. α
(Γ)

περ. β
(Δ)

ΠΕ Διοικητικού−
Οικονομικού

8 6 2 0 0 2

TE Διοικητικού−
Λογιστικού

1 1 0 0 0 0

TE 
Πληροφορικής

2 1 1 0 0 1

ΔΕ Διοικητικού−
Λογιστικού

16 8 8 0 0 8

ΔΕ Χειριστών 
Η/Υ

4 2 2 0 0 2

ΣΥΝΟΛΟ 31 18 13 0 0 13

2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
Οργανικές θέσεις

Καλυμμένες Κενές

ΔΕ Δακτυλογράφων−
Στενογράφων

2 0 2

ΔΕ Μεταφραστών−
Διερμηνέων

1 0 1

ΥΕ Επιμελητών 4 1 3

ΥΕ Φυλάκων−
Νυχτοψυλάκων

1 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 8 1 8
Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσ−

διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του Πίνακα Β, που θα καταργηθούν.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Ρόδος, 12 Δεκεμβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ  
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