Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.07.24 11:43:20
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

25153

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2004
23 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού
στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου. ..............................................
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.Ξ) Δρά−
μας..............................................................................................................
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και
Ξηράς Κατακόλου..........................................................................
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος
Ρεθύμνου. ..............................................................................................
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και
Ξηράς Μεσολογγίου. ...................................................................
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος
Χίου............................................................................................................
Συμπλήρωση της Φ.80425/389/65/14−01−2014 απόφα−
σης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας με θέμα «Υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέ−
ρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) για το έτος 2014».
Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατη−
γορία Ε.ΔΙ.Π. της Θεολογικής Σχολής..........................

1

2

3

4

5

6

7
8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 104969/Γ2
(1)
Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη
Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και
της περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013
(Α΄ 193) με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014
(Α΄ 118) με θέμα: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

3. Tην αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1618) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.
4. 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 (Α΄ 98).
5. Την με αρ. 35/03−06−2014 Πράξη του ΔΣ του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Για τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολι−
σμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:
Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προ−
σανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου
1. Όπου η Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα
τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές για
τη δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών
στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικο−
νομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμή−
ματος Ομάδας Προσανατολισμού με έξι (06) φοιτώντες
μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του
Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης.
2. Όπου η Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με δύο
τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθη−
τές για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολι−
σμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των
μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής
ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουρ−
γία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού με δέκα (10)
φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη
εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης.
3. Όπου η Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με τρία
ή περισσότερα τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον εί−
κοσι (20) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας
Προσανατολισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η
μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύ−
κειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να
εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατο−
λισμού με δεκαπέντε (15) φοιτώντες μαθητές μετά από
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πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Δ/
νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπ/σης.
4. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι
οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια Ομάδα Προσα−
νατολισμού υπερβαίνει τους είκοσι επτά (27), εγκρίνεται
η λειτουργία δεύτερου τμήματος Ομάδας Προσανατο−
λισμού.
5. Στα απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και
ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση των μαθητών
είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λει−
τουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού ανεξάρ−
τητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από
πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Δ/
νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρε−
τούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που
μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών
αντικειμένων.
Β. Προθεσμία για την αλλαγή Ομάδας Προσανατο−
λισμού
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επι−
λέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, την Ομάδα
Προσανατολισμού την οποία επιθυμούν να ακολουθή−
σουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπε−
ται για κανένα λόγο η αλλαγή Ομάδας Προσανατολι−
σμού είναι η 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
Γ. Δικαίωμα αλλαγής Ομάδας Προσανατολισμού σε
περιπτώσεις μετεγγραφής
Μετεγγραφή μαθητή από σχολείο στο οποίο παρακο−
λουθεί μία συγκεκριμένη Ομάδα Προσανατολισμού σε
σχολείο στο οποίο δεν λειτουργεί η ίδια Ομάδα Προ−
σανατολισμού, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί
παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η
μετεγγραφή γίνεται εξαιτίας αλλαγής κατοικίας, λόγω
βεβαιωμένης αλλαγής εργασίας των γονέων, θανάτου,
ασθενείας που θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα,
λόγω διαζυγίου ή σημειώνοντας και αποδεικνύοντας
οικογενειακούς λόγους και οπωσδήποτε πριν από τη
λήξη του Α΄ τετραμήνου. Στις περιπτώσεις αυτές ο μα−
θητής παρακολουθεί την Ομάδα Προσανατολισμού που
λειτουργεί στο σχολείο υποδοχής. Για τα μαθήματα της
Ομάδας Προσανατολισμού για τα οποία δεν υπάρχει
βαθμός Α΄ τετραμήνου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρ−
θρου 28 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65).
Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη
μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της
υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους
κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσης από−
φασης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό
έτος 2014−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 18512/1251
(2)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.Ξ) Δράμας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−
στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ−
πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
β) Του 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
2. Το αριθμ. 2/23.05.2014 πρακτικό της Διοικούσας
Επιτροπής του Κ.Α.Φ.Ξ. Δράμας σχετικά με τη διάλυση
του Κ.Α.Φ.Ξ Δράμας, το οποίο μας εστάλη με το αριθμ.
7/26.05.2014 διαβιβαστικό.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την αριθμ. 2/23.05.2014 απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ.Ξ. Δράμας, σύμφωνα με
την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ Κ.Α.Φ.Ξ. Δράμας
που αφορά σχηματισμό Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορ−
τοεκφορτωτών Ξηράς Δράμας και τη διάλυση αυτού.
2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του
Κ.Α.Φ.Ξ. Δράμας, μετά την ολοσχερή εξόφληση των
πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, δι−
ανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς από−
ληψη εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και
υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο
Κ.Α.Φ.Ξ. μέχρι 31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου
απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ.Ξ. και
ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋ−
ποθέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης,
Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ.Ξ. για τη δημιουργία
δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.
Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της
εφάπαξ αποζημίωσης.
Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική
υποχρέωση του Κ.Α.Φ.Ξ., λογιζομένου του δικαιώματος
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.
Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορ−
τοεκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ.Ξ., οι οποίοι
λόγω οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των
αναγκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ.Ξ. δεν έχουν λάβει
την μέχρι ισχύος του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίω−
ση και δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η
εφάπαξ αποζημίωση.
Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ.Ξ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
δεν ικανοποιούνται.
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Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή, των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ.Ξ. περιέρχονται
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό
διάλυση Κ.Α.Φ.Ξ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και
το αρχείο του υπό διάλυση Κ.Α.Φ.Ξ. φυλάσσεται προσω−
ρινά στο ΣΕΠΕ/Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας.
Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦΞ
λύονται αζημίως το αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.
3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ.Ξ. Δράμας επέρ−
χεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών, κα−
θώς και με την κατάρτιση των σχετικών απολογισμών
και την υποβολή τους για έγκριση από την αρμόδια
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 21022/1447
(3)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη−
μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και Ξη−
ράς Κατακόλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−
στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις».
β) Του 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
2. Το από 17.04.2014 αντίγραφο πρακτικού της Διοι−
κούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Κα−
τακόλου σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος και
Ξηράς Κατακόλου, το οποίο μας εστάλει με το αριθμ.
07/16.6.2014 διαβιβαστικό.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Κατακόλου η οποία
ελήφθει την 16.06.2014, σύμφωνα με την οποία καταρ−
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γούνται οι πόροι υπέρ Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Κατα−
κόλου που αφορά σχηματισμό Κεφαλαίου Αποζημίωσης
Φορτοεκφορτωτών Λιμένος και Ξηράς Κατακόλου και
τη διάλυση αυτού.
2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ.
Λιμένος και Ξηράς Κατακόλου, μετά την ολοσχερή εξό−
φληση των πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υπο−
χρεώσεων, διανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές
και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους
στο Κ.Α.Φ. μέχρι 31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου
απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και
ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋ−
ποθέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης,
Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία
δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.
Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της
εφάπαξ αποζημίωσης.
Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.
Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των αναγκαίων
αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, μέχρι ισχύος
του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και δεν τους έχει
καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ αποζημίωση.
Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν
ικανοποιούνται.
Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό
διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το
αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά
στα γραφεία του Κ.Α.Φ. Κατακόλου. Υφιστάμενες μισθώ−
σεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως
το αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.
3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος και
Ξηράς Κατακόλου επέρχεται μετά την εκτέλεση των
ανωτέρω ενεργειών, καθώς και με την κατάρτιση των
σχετικών απολογισμών και την υποβολή τους για έγκρι−
ση από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 21032/1448
(4)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημι−
ώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Ρεθύμνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−
στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις».
β) Του 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
2. Το 3/06−06−2014 αντίγραφο πρακτικού της Διοικού−
σας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Ρεθύμνου σχετικά με
τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Ρεθύμνου, το οποίο μας
εστάλει με το αριθμ. 43/06−06−2014 διαβιβαστικό.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
του Κ.Α.Φ. Λιμένος Ρεθύμνου η οποία ελήφθει την 06−
06−2014, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι
υπέρ Κ.Α.Φ. Λιμένος Ρεθύμνου που αφορά σχηματισμό
Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος
Ρεθύμνου και τη διάλυση αυτού.
2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ.
Λιμένος Ρεθύμνου, μετά την ολοσχερή εξόφληση των
πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, δια−
νέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη
εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλή−
λους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ.
μέχρι 31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτού−
μενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανε−
ξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋπο−
θέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης,
Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία
δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.
Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της
εφάπαξ αποζημίωσης.
Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.
Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των ανα−
γκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την,
μέχρι ισχύος του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και
δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ
αποζημίωση.
Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−

ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν
ικανοποιούνται.
Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό
διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το
αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά
στα γραφεία του Κ.Α.Φ. Ρεθύμνου. Υφιστάμενες μισθώ−
σεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως
το αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.
3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος Ρε−
θύμνου επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω
ενεργειών, καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών
απολογισμών και την υποβολή τους για έγκριση από
την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 20477/1406
(5)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη−
μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και Ξη−
ράς Μεσολογγίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−
στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις».
β) Του 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
2. Το από 21.05.2014 αντίγραφο πρακτικού της Διοι−
κούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Μεσο−
λογγίου σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος και
Ξηράς Μεσολογγίου, το οποίο μας εστάλει με το αριθμ.
11/6−6−2014 διαβιβαστικό.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
του Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Μεσολογγίου η οποία ελήφθει
την 21.05.2014, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι
υπέρ Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Μεσολογγίου που αφορά
σχηματισμό Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
Λιμένος και Ξηράς Μεσολογγίου και τη διάλυση αυτού.
2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ.
Λιμένος και Ξηράς Μεσολογγίου, μετά την ολοσχερή
εξόφληση των πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υπο−
χρεώσεων, διανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές
και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους
στο Κ.Α.Φ. μέχρι 31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου
απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και
ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋ−
ποθέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης,
Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία
δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.
Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της
εφάπαξ αποζημίωσης.
Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.
Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των αναγκαίων
αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, μέχρι ισχύος
του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και δεν τους έχει
καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ αποζημίωση.
Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν
ικανοποιούνται.
Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό
διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το
αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά
στο Λιμεναρχείο Μεσολογγίου. Υφιστάμενες μισθώσεις
ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως το
αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.
3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος και
Ξηράς Μεσολογγίου επέρχεται μετά την εκτέλεση των
ανωτέρω ενεργειών, καθώς και με την κατάρτιση των
σχετικών απολογισμών και την υποβολή τους για έγκρι−
ση από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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Αριθμ. 20048/1360
(6)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη−
μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Χίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−
στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις».
β) Του 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
2. Το από 09.05.2014 αντίγραφο πρακτικού της Διοικού−
σας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Χίου σχετικά με τη
διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Χίου, το οποίο μας εστάλει
με το αριθμ. 10/02−06−2014 διαβιβαστικό.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
του Κ.Α.Φ. Λιμένος Χίου η οποία ελήφθει την 09.05.2014,
σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ
Κ.Α.Φ. Λιμένος Χίου που αφορά σχηματισμό Κεφαλαίου
Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Χίου και τη
διάλυση αυτού.
2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ.
Λιμένος Χίου, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης
φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, διανέμονται
στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη εφά−
παξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους),
ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. μέχρι
31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου
χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανεξαρτήτως
των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που
προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, Λειτουργίας
και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία δικαιώματος
για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.
Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της
εφάπαξ αποζημίωσης.
Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.
Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των ανα−
γκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την,
μέχρι ισχύος του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και
δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ
αποζημίωση.
Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
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ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν
ικανοποιούνται.
Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό
διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το
αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά
στο Λιμεναρχείο Χίου. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων
του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως το αργότερο
μέχρι τις 31.12.2014.
3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος Χίου
επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών,
καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών απολογισμών
και την υποβολή τους για έγκριση από την αρμόδια
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Φ.80425/13210/1816
(7)
Συμπλήρωση της Φ.80425/389/65/14−01−2014 απόφασης
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας με θέμα «Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμα−
τιών (Ο.Α.Ε.Ε.) για το έτος 2014».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
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
(ΦΕΚ 98Α΄).
3. Τη Φ.80425/389/65/14−01−2014 (ΦΕΚ 100 Β΄) απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας με θέμα «Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Ο.Α.Ε.Ε.) για το έτος 2014».
4. Το αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ61/4/877751/20−06−2014 έγγραφο
του ΟΑΕΕ.
5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσω−
πικού του Οργανισμού προκειμένου να διεκπεραιωθούν
οι εξής εργασίες: 1) σύνταξη ισολογισμού − απολογι−

σμού έτους 2012 και ολοκλήρωση ισολογισμών ετών
2010 και 2011, 2) συμφωνία − κλείσιμο οικονομικής χρή−
σης 2013, υπολογισμός και έλεγχος εκκαθάρισης φόρου
2013, 3) τακτοποίηση λογιστικών θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 4)
α) έλεγχος χορηγούμενων συντάξεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των ενοποιημένων ταμείων, β) έκδοση απο−
φάσεων αναγνώρισης εισφορών λόγω απώλειας των
ασφαλιστικών βιβλιαρίων των ασφαλισμένων, 5) α) απο−
νομή συντάξεων με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ και με τις
διατάξεις των καταργηθέντων ταμείων, καθώς επίσης
ενέργειες για τη διαδικασία προσωρινής σύνταξης, β)
προώθηση εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων, 6) α)
έλεγχος υπηρεσιακών ενεργειών Δ/νσης Διοικητικού σε
Κεντρικές και Περιφερειακές Δ/νσεις, β) επεξεργασία
εκθέσεων αξιολόγησης υπαλλήλων έτους 2013, 7) α)
επεξεργασία για την ενοποίηση του Μητρώου Συντα−
ξιούχων, β) εφαρμογή του νέου τρόπου εκκαθάρισης
των συνταξιοδοτικών αποφάσεων πρώην ΤΑΕ−ΤΣΑ, γ)
επεξεργασία επιδόματος αεροθεραπείας, δ) έλεγχος
και καταχώρηση απογραφικών δελτίων συνταξιούχων,
8) ανάγκες απλούστευσης διαδικασιών, επεξεργασί−
ας εντύπων, συγκρότησης συλλογικών οργάνων και
εκπαίδευσης προσωπικού, 9) διαδικασίες σχετικά με
προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, στεγαστικών ανα−
γκών και επενδύσεων, 10) συντήρηση και υποστήριξη
μηχανογραφικών συστημάτων, 11) εξέταση αιτημάτων
ασφαλισμένων για θέματα ρυθμίσεων οφειλομένων ει−
σφορών, κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία, καταχώρη−
ση στοιχείων οφειλών και παρακολούθηση εφαρμογής
ΚΕΔΕ, 12) καταχώριση − επεξεργασία επιστρεφόμενων
ταχυπληρωμών, 13) εκκρεμότητες θεμάτων υπαγωγής
στην ασφάλιση, 14) εκκαθάριση Μητρώου Ασφαλισμένων
− έλεγχος ασφαλισμένων για συμμετοχή σε εταιρείες
− εύρεση αναπόγραφων − ενημέρωση αρχείων ασφαλι−
σμένων, 15) επεξεργασία αιτήσεων για υπαγωγή ασφα−
λισμένων στην Επικουρική Ασφάλιση του οργανισμού,
τακτοποίηση λογιστικών θεμάτων Δ/νσης Επικουρικής
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών − σύνταξη ισο−
λογισμού και οικονομικών καταστάσεων 2012 − 2013,
16) ολοκλήρωση διαδικασιών ελέγχου των τρεχουσών
χρήσεων 2012−2013, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
ΟΑΕΕ Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών
Καυσίμων, Αρτοποιών και Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών
και Τουριστικών Πρακτόρων.
6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη, αλλά ισχύει η επιβάρυνση
της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού
του Οργανισμού έτους 2014 (ΚΑΕ 0261 και 0263) ύψους
1.720.000,00 € περίπου, όπως προβλέπεται στην προη−
γούμενη Φ.80425/389/65/14−01−2014 (ΦΕΚ 100 Β΄) σχετική
υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνεται η Φ.80425/389/65/14−01−2014 (ΦΕΚ
100 Β΄) απόφαση έγκρισης υπερωριακής εργασίας των
υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) για το έτος 2014, ως ακολούθως:
στους επτακόσιους σαράντα (740) μόνιμους υπαλλήλους
και στους εννιακόσιους εξήντα πέντε (965) υπαλλήλους
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τους οποί−
ους είχε εγκριθεί η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής
εργασίας προστίθενται τριάντα ένα (31) προϊστάμενοι
διευθύνσεων του ΟΑΕΕ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.80425/389/65/14−01−2014 (ΦΕΚ
100 Β΄) υπουργική απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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F
Αριθμ. 331821
(8)
Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ
στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Θεολογικής Σχολής.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και του άρθρου
20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012 τ. Α΄), των
άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.
Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.
21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014 τ. Α΄) και του άρθρου 55,
παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014 τ. Α΄).
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. συ−
νεδρ. 2884/3−4−2014, για την διαδικασία ένταξης διοικη−
τικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ που είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
4. Την αίτηση ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Ελέ−
νης Χρυσαφή, που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία είναι κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Ιδρύματος.
5. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχο−
λής για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
για την ένταξη του υπηρετούντος με σύμβαση ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.,
η οποία επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της Κοσμητείας
της Σχολής αριθμ. 185/10−6−2014.
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6. Την από 12−6−2014 εισήγηση της Τριμελούς Εισηγη−
τικής Επιτροπής.
7. Την απόφαση της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχο−
λής αριθμ. 186/17−6−2014 για την ένταξη στην κατηγορία
Ε.ΔΙ.Π. της Ελένης Χρυσάφη, που υπηρετεί στο Ίδρυμα
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό
αντικείμενο ίδιο με τα γνωστικά αντικείμενα που θερα−
πεύει το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του Ιδρύματος (έγγραφο της
Κοσμητείας αριθμ. 674/17−6−2014).
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά−
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική
κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.
9. Τις ανάγκες του Ιδρύματος.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Ελένης Χρυσάφη του Ανδρέα, που
υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, η οποία είναι κάτοχος διδακτορικού δι−
πλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο με τα γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύει το Ποιμαντικής και Κοινωνι−
κής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ιδρύματος
στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3
του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 68 παρ. 3, περ. 5 του
Ν. 4235/2014, διατηρώντας την κατά το χρόνο της έντα−
ξής της και μέχρι την έκδοσή του κατά τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 προεδρικού
διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση
και την κατανομή της στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοι−
νωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ιδρύμα−
τος, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία,
Ιστορία της Τέχνης, του Βυζαντινού Πολιτισμού και της
Αισθητικής».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2014
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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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
*02020042307140008*

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

