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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατά−
ξεων των Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημε−
ριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
των αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και
Πρόνοιας του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ καθώς και διατάξεων
υγειονομικής περίθαλψης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. ..........
Απονομή επαίνου στο ΡΟΚΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, υπάλ−
ληλο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. ....................................................................
Απόρριψη αίτησης ως αυτοδικαίως άκυρης για χο−
ρήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών της Μαρ−
γαρίτη Ελένης συζ. Δημητρίου στην περιοχή των
χωριών «Πολλά Νερά» και «Άγιος Παύλος» Ναού−
σης Νομού Ημαθίας (Α.Β.Μ.213). .........................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινών, εξαι−
ρέσιμων και αργιών του προσωπικού της Δημοτι−
κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου
για το έτος 2014 από δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ έως
και 31−12−2014. ....................................................................................
Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. για
το δεύτερο εξάμηνο του 2014. ...........................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 10055/10947/791
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατά−
ξεων των Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημερι−
δοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών των
αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και Πρόνοι−
ας του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ καθώς και διατάξεων υγειονο−
μικής περίθαλψης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4434/1929
(ΦΕΚ Α΄ 325) «περί συστάσεως Ταμείων ασφαλίσεως
τάξεων τινών εργαζομένων (εφημεριδοπωλών, μυλερ−
γατών και αρτεργατών)» όπως μετονομάσθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 5376/1932
(ΦΕΚ Α΄106) σε «Ταμείο συντάξεων εφημεριδοπωλών
και υπαλλήλων πρακτορείων».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39−51 του Ν. 3655/2008
(ΦΕΚ Α΄ 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμι−
ση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις».
3. Την αριθ. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 77/21−4−1933)
«Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Ταμείου Συντά−
ξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Ν. 4434/1929 (ΦΕΚ Α΄ 325) και της παρ. 8 του άρθρου
4 του Ν. 5376/1932 (ΦΕΚ Α΄ 106) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 138 του Ν. 3655/2008
(ΦΕΚ Α΄ 58).
5. Τις διατάξεις της αριθ. 22665/Ε.219/16−6−1958 από−
φασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας «Περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού παρά
τω Ταμείω Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων» (ΦΕΚ Β΄ 188/5−7−1958).
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Α.Ν. της
11.11.1935 όπως αυτό αυθεντικά ερμηνεύθηκε με το άρθρο
1 του Α.Ν. 694/1937 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Ν.Δ. 2520/1953 (ΦΕΚ Α΄ 220) και την παρ. 4 του άρθρου
138 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58).
7. Την Φ.40055/11439/1169/9−6−2009 απόφαση Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ
Β΄1184/17−6−2009) «Ανασύνταξη, τροποποίηση και συμπλή−
ρωση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου
Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ)».
8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του
Ν. 177/1943 (ΦΕΚ A΄ 154) «Περί τροποποίησης και συ−
μπληρώσεως των περί ΤΠΑΠΗΤ και των περί Τύπου και
Ραδιοφωνίας υφιστάμενων διατάξεων» σε συνδυασμό με
την παρ. 4 του άρθρου 138 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α ΄58).
9. 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. Α΄ 98).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102) «Ορ−
γανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 1, του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» και του άρθρου 4, του Π.Δ. 85/2012
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με−
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιή−
θηκε με το Π.Δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143) «Τροποποίηση
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του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141).
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
13. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης
που ελήφθη κατά την 11η /27−3−2014 συνεδρίασή του,
σχετικά με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΤΑΠ−ΜΜΕ περί τροποποίησης και συμπλήρωσης κα−
ταστατικών διατάξεων των Τομέων σύνταξης και Πρό−
νοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων
Αθηνών των αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και
πρόνοιας του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, του Λογαριασμού Δώρου
Εορτών Εφημεριδοπωλών του κλάδου ανεργίας και δώ−
ρου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ καθώς και διατάξεων υγειονομικής
περίθαλψης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, που ελήφθη στην αριθ.
86/8−7−2013 συνεδρίασή του.
14. Την με αριθ. πρωτ. 28323/137/2−10−2013 Οικονομική
Έκθεση της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της
Γ.Γ.Κ.Α., σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυν−
ση στο ΕΤΑΠ−ΜΜΕ,αποφασίζουμε:
1. Τα άρθρα 3 και 4 του Κεφαλαίου Β΄ του κατα−
στατικού του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την
αριθ. 17481/1933 ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β΄ 77/31−3−1933) και ισχύει,
αντικαθίστανται ως εξής:

καθώς των άρθρων 4 και 11 οι εταίροι ή μέτοχοι με
ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο
τουλάχιστον πέντε (5 %) τοις εκατό.
Σε περίπτωση που οι εταιρικοί σκοποί δεν περιορί−
ζονται στη διακίνηση, διανομή και πώληση εντύπων,
στην ασφάλιση του Τομέα υπάγονται οι κατά κύριο
επάγγελμα απασχολούμενοι με διακίνηση, διανομή και
πώληση εντύπων μέτοχοι ή εταίροι.
Για την υπαγωγή στην ασφάλιση, απαιτείται να πλη−
ρείται και η προϋπόθεση ότι ο έχων την ιδιότητα του
εταίρου ή μετόχου παραλαμβάνει, παραδίδει και πωλεί
προσωπικά ή μέσω άλλων προσώπων ασφαλισμένων
του Τομέα, έντυπα που υπόκεινται σε εισφορά υπέρ
του Τομέα.
ΙΙΙ. Μισθωτοί
Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας, τα οποία απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα
με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της υπό Ι ή ΙΙ ως άνω περίπτωσης, ως βοηθοί
αυτών, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις
του παρόντος άρθρου καθώς των άρθρων 4 και 11.
Για την υπαγωγή στην ασφάλιση απαιτείται ο μισθω−
τός να συμβάλλεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
με πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης Ι ή ΙΙ τους οποί−
ους και συντρέχει στην παραλαβή, διανομή και παρά−
δοση των εντύπων.
ΙV. Υπάλληλοι Πρακτορείων Εφημερίδων

Άρθρο 3
Ασφαλισμένοι

Οι τακτικοί έμμισθοι υπάλληλοι, που έχουν συμπλη−
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι απα−
σχολούνται στα Πρακτορεία Διανομής Τύπου και υποκα−
ταστήματα αυτών, που λειτουργούν στο Νομό Αττικής.

1. Στον Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλ−
λήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφά−
λισης του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ ασφαλίζονται υποχρεωτικά οι
παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και κλητήρες του Τομέα Σύ−
νταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων
Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

I. Φυσικά πρόσωπα
(ατομική άσκηση του επαγγέλματος)
Οι εφημεριδοπώλες, διανομείς τύπου και υποπράκτο−
ρες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας,
που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με τη διακί−
νηση, διανομή και πώληση εφημερίδων, περιοδικών και
λοιπών εντύπων, που κυκλοφορούν μέσω Πρακτορείων,
εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας της Δ΄
Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ,
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του
παρόντος άρθρου καθώς και των άρθρων 4 και 11.
Για την υπαγωγή στην ασφάλιση, απαιτείται να πλη−
ρούνται και οι εξής προϋποθέσεις:
Ο εφημεριδοπώλης, διανομέας τύπου, υποπράκτορας
συμβάλλεται άμεσα με τα Πρακτορεία ή συμβάλλεται
με ιδιωτικό συμφωνητικό νόμιμα θεωρημένο από την
οικεία Δ.Ο.Υ., ως συνεργαζόμενος με κάτοχο δελτίου,
παραλαμβάνει, παραδίδει και πωλεί προσωπικά ή μέσω
άλλων προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα, έντυπα
που υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Tομέα.
ΙΙ. Νομικά Πρόσωπα
Σε περίπτωση που η διακίνηση, διανομή και πώληση
των εντύπων, εντός της ασφαλιστέας περιοχής διενερ−
γείται από νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εταιρικής
μορφής, στην ασφάλιση υπάγονται, εφόσον πληρού−
νται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου

V. Υπάλληλοι του Τομέα

Προαιρετική ασφάλιση
2 Α. Ασφαλισμένος του Τομέα Σύνταξης Εφημερι−
δοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ που έχασε
την ιδιότητα του υποχρεωτικά ασφαλισμένου, έχει τη
δυνατότητα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, να συνεχίσει προαιρετικά, την
ασφάλισή του σ’ αυτόν, εφόσον:
α) έχει πραγματοποιήσει 10 χρόνια στην ασφάλιση
του Τομέα.
β) έχει διακόψει αποδεδειγμένα την υποχρεωτικά
ασφαλιστέα στον Τομέα εργασία του.
γ) δεν εργάζεται σε εργασία ασφαλιστέα σε οποιο−
δήποτε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης.
δ) δεν είναι ανάπηρος, σε ποσοστό ικανό να θεμελι−
ώσει δικαίωμα σύνταξης λόγω αναπηρίας σύμφωνα με
τη νομοθεσία του Ταμείου.
Η μη ύπαρξη της αναπηρίας αποδεικνύεται με απόφα−
ση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία
παραπέμπεται ο ασφαλισμένος μετά την υποβολή της
αίτησης για συνέχιση της ασφάλισής του, προαιρετικά.
Β. Η συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης, εφόσον
συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, αρχίζει από
την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης και λήγει:
α) από την πρώτη του επόμενου μήνα, εκείνου της
υποβολής της αίτησης διακοπής.
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β) από την ημέρα ανάληψης εργασίας ασφαλιστέας
σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης.
γ) όταν θεμελιώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δικαί−
ωμα σύνταξης, με βάση τη νομοθεσία του Τομέα.
δ) όταν καθυστερήσει η καταβολή των ανάλογων
εισφορών πέραν του εξαμήνου από τότε που έγιναν
απαιτητές, οπότε και χάνεται το δικαίωμα του ασφαλι−
σμένου για συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης. Στην
περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος, με αίτησή του, μπορεί
να ζητήσει την εκ νέου υπαγωγή του στην προαιρετική
ασφάλιση από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
ε) με το θάνατο του ασφαλισμένου.
Γ. Ο προαιρετικά ασφαλισμένος υποχρεούται στην κα−
ταβολή μηνιαίων εισφορών που είναι ίσες με το 20% των
αποδοχών που προβλέπει για το 2009 η 2η κλίμακα της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Υπαλλήλων−μελών
της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
της 17−7−2008, για εργαζόμενο με 25 χρόνια υπηρεσίας.
Καθυστέρηση καταβολής των εισφορών επιβαρύνεται
με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
Εισφορές που καταβλήθηκαν μέχρι την για οποιον−
δήποτε λόγο διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης δεν
επιστρέφονται, όσες δε καταβλήθηκαν μετά τη διακοπή,
επιστρέφονται άτοκα.
Δ. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης, μετά την
καταβολή των ανάλογων εισφορών εξομοιώνεται με
αυτόν της υποχρεωτικής ασφάλισης για κάθε συνέπεια.
3. Τα οικεία Πρακτορεία, προκειμένου για εφημερι−
δοπώλες, διανομείς τύπου και υποπράκτορες, υποχρε−
ούνται να γνωστοποιούν στον Τομέα την μεταξύ τους
σύμβαση καθώς και τα στοιχεία των συμβαλλομένων,
στο όνομα των οποίων θα εκδίδονται τα δελτία εκκα−
θάρισης και οι σχετικές βεβαιώσεις, εντός μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης.
Προκειμένου για συνεργαζόμενους εφημεριδοπώλες
και διανομείς τύπου που συμβάλλονται μεταξύ τους
με ιδιωτικά συμφωνητικά, ο/οι συμβαλλόμενος/οι στο
όνομα του οποίου εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις, υποχρε−
ούται να γνωστοποιεί στον Τομέα το ιδιωτικό συμφω−
νητικό, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., εντός μήνα από την
υπογραφή αυτού.
Η σύσταση εταιρίας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής
μορφής, το καταστατικό, η μετοχική σύνθεση αυτής
καθώς οποιαδήποτε μεταβολή των αναφερόμενων στην
παράγραφο αυτή ιδιοτήτων ή στοιχείων, γνωστοποιείται
στις υπηρεσίες του Τομέα εντός της ίδιας προθεσμίας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα έννομα αποτελέσματα
επέρχονται από την πρώτη του επομένου της κατάθε−
σης και πρωτοκόλλησης αυτών στον Τομέα.
Προκειμένου για υπαλλήλους πρακτορείων, τα Πρακτο−
ρεία Διανομής Τύπου υποχρεούνται να αναγγέλλουν στον
Τομέα κάθε νέα πρόσληψη ή αποχώρηση, εντός μήνα.
Προκειμένου για μισθωτούς που απασχολούνται ως
βοηθοί των υπό των ανωτέρω περιπτώσεων Ι και ΙΙ ανα−
φερομένων προσώπων, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιό−
τητα του εργοδότη, υποχρεούνται να υποβάλουν στον
Τομέα την σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εντός μήνα
από την υπογραφή αυτής, η οποία θα πρέπει να είναι
θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.
4. Η ιδιότητα των ασφαλισμένων κάθε κατηγορίας κατά
τις διατάξεις του παρόντος αποδεικνύεται με βεβαίωση
ασφάλισης που χορηγείται από τον Τομέα σύμφωνα και
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
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5. Εντός του τελευταίου μήνα κάθε έτους οι ασφα−
λισμένοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Τομέα
Υπεύθυνη Δήλωση, από την οποία να προκύπτει, ότι
άσκησαν το ασφαλιζόμενο επάγγελμα ως κύριο κατά
τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο στοιχείο που έχει σχέση με την επαγ−
γελματική και ασφαλιστική κατάστασή τους, τα οποία
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.
Η μη υποβολή της προαναφερόμενης Υπεύθυνης Δή−
λωσης εντός της τασσόμενης προθεσμίας συνεπάγεται
την προσωρινή διακοπή της ασφάλισης.
6. Η κρίση για τον χαρακτηρισμό ως ασφαλιστέου
στον Τομέα προσώπου ανήκει στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ,
το οποίο μπορεί να προσφεύγει σε κάθε κατά την κρίση
του πρόσφορο στοιχείο, εκτός των καθοριζομένων στο
παρόν άρθρο και το άρθρο 4, προκειμένου να διαμορ−
φώσει άποψη.
7. Η ασφαλιστέα περιοχή αρμοδιότητας του Τομέα Σύ−
νταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων
Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ
ειδικά για την ασφάλιση των εφημεριδοπωλών, διανομέ−
ων τύπου, υποπρακτόρων, καθώς και για τους πόρους
του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού εκτείνεται
στην περιμετρική ζώνη που καθορίσθηκε με την αριθ.
19901/Σ.289/5−4−1962 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 133/17−4−1962).
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εγγραφής ασφαλισμένων –
δικαιολογητικά
1. Για να εγγραφεί ασφαλισμένος στον Τομέα απαιτεί−
ται να πληροί τις οριζόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος
καταστατικού προϋποθέσεις, να υποβάλει τα δικαιολο−
γητικά που ορίζονται στην παρ. 6 του προαναφερόμενου
άρθρου, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως:
α) αίτηση που συνοδεύεται από ληξιαρχική πράξη ή
πιστοποιητικό γεννήσεως και πιστοποιητικό οικογενει−
ακής κατάστασης για τα τυχόν προστατευόμενα μέλη,
β) γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την
οποία προκύπτει ότι είναι ικανός για την άσκηση του
επαγγέλματος,
γ) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία
Δ.Ο.Υ.,
δ) πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργαζόμενων
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, νόμιμα θεωρημένο
από την οικεία Δ.Ο.Υ.,
ε) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ίδιου του
ασφαλισμένου, η οποία κατά περίπτωση συνοδεύεται
από βεβαίωση των οικείων Πρακτορείων ή του/των επι−
κεφαλής κατόχων ατομικών δελτίων για τους συνεργα−
ζόμενους με αυτούς,
στ) σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τους μισθω−
τούς θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
2. Για την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση λαμ−
βάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης στην οικεία Δ.Ο.Υ.
ή η ημερομηνία πρόσληψης για τους μισθωτούς.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ υποχρεού−
ται να παραπέμπει στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή
για εξέταση, κάθε αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση
με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Υγειονομική
Επιτροπή αποφαίνεται εντός μηνός από τη διαβίβαση
της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών ο Τομέας
ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει αυτά.
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Οι ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες αρχίζουν από
την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει
αδικαιολόγητα για εξέταση στην Υγειονομική Επιτρο−
πή κατά την ορισθείσα ημερομηνία, υποχρεούται να
καταβάλει κάθε προκαλούμενη δαπάνη εξαιτίας της μη
προσέλευσής του.
Εάν εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης
δεν προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Υγειονομικής Επι−
τροπής με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, η αίτηση
απορρίπτεται.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ μπορεί με
σχετική απόφασή του να ζητεί από τους ασφαλισμέ−
νους την προσκόμιση και άλλων, εκτός των ανωτέρω
εγγράφων, ή στοιχείων προκειμένου να διαμορφώσει
άποψη για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την υπαγωγή
στην ασφάλιση.».
2. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Γ΄ του καταστατικού του
Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρα−
κτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του
ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ. 17481/1933
ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β΄ 77/31−3−1933) και ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Συντάξιμες αποδοχές
Άρθρο 6
«Ως συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό του
ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων του Τομέα,
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των κατωτάτων μισθών
των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών, που προβλέπεται
για το έτος 2009 για τους υπαλλήλους της 2ης μισθο−
λογικής κλίμακας της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
της 17−7−2008 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των υπαλλήλων−μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημε−
ρησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε
εφημερίδες – μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών».
3. Το άρθρο 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του καταστατικού
του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλι−
σης του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ.
17481/1933 ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β΄ 77/31−3−1933) και ισχύει, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Περιουσία
Άρθρο 11
Πόροι του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ Τομέα είναι:
1.΄Ενα (1%) τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε
εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου ή οποιουδήποτε
άλλου εντύπου, που πωλείται εντός της ασφαλιστέας
περιοχής του Τομέα, το οποίο παρακρατείται, από την
καθορισμένη αμοιβή κάθε προσώπου από τα ασφαλιζό−
μενα σύμφωνα με τις περ. Ι και ΙΙ της παρ. 1 του άρθρου
3 του παρόντος καταστατικού.
Καθορίζονται ως κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών
ανά έτη ασφάλισης, τα εξής:
α. Μέχρι ενός έτους ασφάλισης το ποσό των 100 ευρώ,
β. Από 1 έως πέντε έτη το ποσό των 140 ευρώ,
γ. από 5 έως 10 έτη το ποσό των 180 ευρώ,

δ. από 10 έως 20 έτη το ποσό των 220 ευρώ και
ε. από 20 έτη και άνω το ποσό των 250 ευρώ.
Εάν από την εισφορά του ως άνω αναφερόμενου
ποσοστού επί της τιμής πώλησης δεν καλύπτονται
τα παραπάνω ποσά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να
καταβάλει στον Τομέα το ποσό που υπολείπεται από
την ανωτέρω κλίμακα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο εκ−
καθάρισης.
Ειδικά στην περίπτωση φυσικών προσώπων ασφαλι−
σμένων του Τομέα που συμμετέχουν στο μετοχικό ή
εταιρικό κεφάλαιο εταιρίας, η εισφορά του 1% κατα−
νέμεται στην ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου
σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό ή
εταιρικό κεφάλαιο και ότι τυχόν απομένει, μεταφέρε−
ται στη μερίδα αυτού με το μεγαλύτερο ποσοστό. Τα
προαναφερόμενα εφαρμόζονται αναλόγως και στην κα−
τανομή των εισφορών των συνεργαζόμενων με ιδιωτικό
συμφωνητικό εφημεριδοπωλών.
2. Εβδομήντα πέντε (0,75%) εκατοστά επί τοις εκατό
επί της τιμής πώλησης κάθε ημερήσιας εφημερίδας και
ένα (1%) τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε περιο−
δικού, φυλλαδίου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου, που
πωλείται εντός της ασφαλιστέας περιοχής του Τομέα,
το οποίο παρακρατείται από την αμοιβή των Πρακτορεί−
ων και (0,35%) τριάντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό
επί της τιμής πώλησης κάθε ημερήσιας εφημερίδας,
περιοδικού, φυλλαδίου ή οιουδήποτε άλλου εντύπου
από τα πωλούμενα στην επικράτεια και το εξωτερικό,
εκτός της περιοχής αρμοδιότητας του Τομέα.
3.΄Ενα (1%) τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε
εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου, βιβλίου ή οιουδήπο−
τε άλλου εντύπου που πωλείται εντός της ασφαλιστέας
περιοχής του Τομέα, το οποίο βαρύνει τους εκδότες
των εντύπων αυτών και το οποίου παρακρατείται και
αποδίδεται από τα Πρακτορεία.
4. Εισφορά των ασφαλιζομένων υπαλλήλων των Πρα−
κτορείων καθώς και των προσώπων που απασχολούνται
ως μισθωτοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ΙΙΙ
της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού
ίση με πέντε (5%) τοις εκατό επί του καταβαλλόμενου
μισθού, με κατώτατη βάση υπολογισμού τις αποδοχές
που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
της 17−7−2008 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των υπαλλήλων−μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημε−
ρησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε
εφημερίδες – μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών» για υπάλληλο με 1−2 έτη υπηρε−
σίας της 3ης κλίμακας για το έτος 2008.
5. Τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών καθώς και τα κατώ−
τατα όρια μηνιαίων εισφορών αναπροσαρμόζονται μετά
από την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.
6. Δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη πρόσοδος.
7. Εντός του επόμενου μήνα τα Πρακτορεία υποχρεού−
νται να συνυποβάλουν στην υπηρεσία του Τομέα μαζί με
τις αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των εισφορών,
λεπτομερή αντίστοιχη κατάσταση της πώλησης εντύ−
πων που υπόκεινται σε κρατήσεις, στην οποία αναφέ−
ρεται η πραγματοποιηθείσα πώληση ονομαστικά για
κάθε έντυπο και ονομαστική κατάσταση των εφημερι−
δοπωλών, ή άλλων προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα
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που διενήργησαν την πώληση, τα καθημερινά δελτία
παραλαβής και παράδοσης εφημερίδων, τα οποία πα−
ραδίδουν σε αυτούς καθημερινά οι εφημεριδοπώλες,
καθώς και ονομαστική κατάσταση των ασφαλισμένων
υπαλλήλων τους.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων βεβαιώνε−
ται με την κατάθεση αυτών στην υπηρεσία του Τομέα,
που πιστοποιείται με το επίσημο Πρωτόκολλο αυτού.
Τα Πρακτορεία, στην περίπτωση εντύπων που υπόκει−
νται σε εισφορά υπέρ του Τομέα και τα οποία κυκλο−
φορούν μέσω αυτών ή οι ιδιοκτήτες και διευθυντές και
διαχειριστές αυτών, σε περίπτωση που κυκλοφορούν
απευθείας από αυτούς, υποχρεούνται να παρέχουν στην
αρμόδια υπηρεσία του Τομέα όλα τα απαραίτητα στοι−
χεία και πληροφορίες για τη διαπίστωση της ακρίβειας
του περιεχομένου των υποβαλλομένων στον Τομέα κα−
ταστάσεων βεβαίωσης των εισφορών καθώς και κάθε
άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη βεβαίωση των πόρων
του Τομέα σε περίπτωση μη υποβολής καταστάσεων.
8. Ο πόρος που προβλέπεται από τις διατάξεις της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
Α.Ν. 23/1936 (ΦΕΚ 356 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο
20 του Ν. 1384/1983, μπορεί να αποδίδεται στον Τομέα
μέχρι του τέλους του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα
στον οποίο ανάγεται.
9. Για τη βεβαίωση, είσπραξη και τα επιβαλλόμενα
πρόσθετα τέλη, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής
των υπό των εδαφίων 1−4 του άρθρου 11, πόρων του
Τομέα εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 56
Ν. 2676/1999, οι διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 27 Α.Ν. 1846/
1951, όπως εκάστοτε ισχύουν, για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.».
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της Φ. 40055/
11439/1169/9−6−2009 απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 1184/17−6−2009)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Ι και ΙΙ
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του καταστατικού του
Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρα−
κτορείων Αθηνών του Κλάδου κύριας ασφάλισης του
ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ. 17481/1933
ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β΄ 77/31−3−1933) και ισχύει, καθορίζονται ως
κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών ανά έτη ασφάλισης
τα εξής:
α. Μέχρι ενός έτους ασφάλισης το ποσό των 25 ευρώ,
β. Από 1 έως πέντε έτη το ποσό των 40 ευρώ,
γ. από 5 έως 10 έτη το ποσό των 50 ευρώ,
δ. από 10 έως 20 έτη το ποσό των 60 ευρώ και
ε. από 20 έτη και πάνω το ποσό των 75 ευρώ.
Εάν από την εισφορά του αναφερομένου ποσοστού
0,25 % επί της τιμής πώλησης κάθε εντύπου, δεν καλύ−
πτονται τα παραπάνω ποσά, ο ασφαλισμένος υποχρεού−
ται να καταβάλει στο Ταμείο το ποσό που υπολείπεται
από την ανωτέρω κλίμακα ανά μήνα εκκαθάρισης.
Τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών καθώς και τα κατώ−
τατα όρια μηνιαίων εισφορών αναπροσαρμόζονται μετά
από την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.».
5. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 5 της αριθ. 22665/Ε.219/16−6−1958 απόφασης
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας (ΦΕΚ Β΄ 188/5−7−1958) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Για τους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Ι και ΙΙ
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του καταστατικού του
Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρα−
κτορείων Αθηνών του Κλάδου κύριας ασφάλισης του
ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ. 17481/1933
ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β΄ 77/31−3−1933) και ισχύει, καθορίζονται ως
κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών ανά έτη ασφάλισης
τα εξής:
α. Μέχρι ενός έτους ασφάλισης το ποσό των 25 ευρώ,
β. Από 1 έως πέντε έτη το ποσό των 40 ευρώ,
γ. από 5 έως 10 έτη το ποσό των 50 ευρώ,
δ. από 10 έως 20 έτη το ποσό των 60 ευρώ και
ε. από 20 έτη και πάνω το ποσό των 75 ευρώ.
Εάν από την εισφορά του αναφερομένου ποσο−
στού 0,25 % επί της τιμής πώλησης κάθε εντύπου,
δεν καλύπτονται τα παραπάνω ποσά, ο ασφαλισμέ−
νος υποχρεούται να καταβάλει στο Ταμείο το ποσό
που υπολείπεται από την ανωτέρω κλίμακα ανά μήνα
εκκαθάρισης.
Τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών καθώς και τα κατώ−
τατα όρια μηνιαίων εισφορών αναπροσαρμόζονται μετά
από την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.».
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Φ. 10021/15225/2100
(2)
Απονομή επαίνου στο ΡΟΚΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, υπάλληλο
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση Κώδικα κατάστασης δημοσίων πο−
λιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
2. Την 245/Συν. 8η/20−05−2014 απόφαση του Α΄ Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με τη σύμφωνη και
ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του για την απονομή επαί−
νου στο Ροκαδάκη Νικόλαο, υπάλληλο του Ιδρύματος.
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Απονέμεται ηθική αμοιβή επαίνου στον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης του Περιφερειακού Υποκαταστήμα−
τος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ηρακλείου, ΡΟΚΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ,
υπάλληλο με Β΄ βαθμό του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός−
Οικονομικός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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(3)
Απόρριψη αίτησης ως αυτοδικαίως άκυρης για χορή−
γηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών της Μαργαρί−
τη Ελένης συζ. Δημητρίου στην περιοχή των χωριών
«Πολλά Νερά» και «Άγιος Παύλος» Ναούσης Νομού
Ημαθίας (Α.Β.Μ.213).
Με την αριθ. πρωτ. 444/05−08−2014 απόφαση Περιφε−
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010)
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Ν.Δ. 210/03−10−1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/05−10−1973), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ
235/Α΄/01 −11−2013), και του άρθρου 24 του Ν.Δ. 210/1973,
απορρίφθηκε ως αυτοδικαίως άκυρη, και θεωρείται ότι
ουδέποτε δέσμευσε το χώρο τον οποίο αφορούσε, η με
αρ. πρωτ. 1826/11−12−1992 αίτηση στη Νομαρχία Ημαθίας
Τμήμα Βιομηχανίας της Μαργαρίτη Ελένης συζ. Δημη−
τρίου, που επιδόθηκε νόμιμα στην υπηρεσία με δικαστικό
επιμελητή στις 11−12−1992 και καταχωρίστηκε στο Ειδικό
Βιβλίο Μεταλλείων που τηρείται στην υπηρεσία, με αύ−
ξοντα αριθμό Β.Μ. 213, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση
άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο που βρίσκεται
στην περιοχή των χωριών Πολλά Νερά και Άγιος Παύλος
Ναούσης του Νομού Ημαθίας, και έχει τα εξής όρια:
1.

Αρχικό σημείο
Τεχνικό σημείο 1
Χ= +8.600
Υ= −5.345
2. Τεχνικό σημείο 2
Χ= +8.600
Υ= −4.600
3. Τεχνικό σημείο 3
Χ= +7.750
Υ= −3.900
4. Τεχνικό σημείο 4
Χ= +7.050
Υ= −2.200
5. Τεχνικό σημείο 5
Χ= +8.600
Υ= −1.500
6. Τεχνικό σημείο 6
Χ= +10.000
Υ= −2.000
7. Τεχνικό σημείο 7
Χ= +11.675
Υ= −4.315
και από εκεί στο αρχικό σημείο 1
Οι αζιμουθιανές συντεταγμένες των σημείων αναφέ−
ρονται στο κέντρο του φύλλου του επιτελικού χάρτη
«ΕΔΕΣΣΑ» κλίμακας 1:100.000, L=40° 45΄ και Μ=−1° 45΄.
Ο λόγος της απόρριψης είναι η μη εμπρόθεσμη κα−
ταβολή του νόμιμου δικαιώματος του Δημοσίου, ύψους
τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) με διπλότυπο είσπραξης
του δημοσίου ταμείου, καθώς και η μη υποβολή δήλω−
σης παραίτησης από την παραπάνω σχετική αίτηση
μέχρι 01.02.2014 δεδομένου του θανάτου της αιτούσης
(σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του
Ν. 4203/2013).

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F
Αριθμ. 128/2014
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινών, εξαιρέ−
σιμων και αργιών του προσωπικού της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου για το έτος
2014 από δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ έως και 31.12.2014.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/
8.6.2006, Α «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
3. Το Ν. 1069/1980 ΦΕΚ 191 Α΄− περί ίδρυσης των ΔΕΥΑ.
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της ΔΕΥΑ Λέσβου, ΦΕΚ 868/17−5−2011.
5. Τον Ν. 4024/2011 άρθρο 20.
6. Τον Ν. 4093/2012, ΦΕΚ 222/Α΄/2012.
7. Την τήρηση Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών, Ν.Δ. 515/1970
άρ. 3, Ν. 3846/2010, άρ. 13.
8. Περί αναγγελίας υπερωριών, Π.Δ. 27/6−4/7/1932, Ν.Δ.
515/1970.
9. Την υπ’ αριθμ. 16104/1563/30.4.2013 απόφαση της
Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί
καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας Κυρια−
κές, και αργίες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ Β΄ 1269, 28.5.2013).
10. Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Λέσβου οικονομικού
έτους 2014 που ψηφίστηκε με την αριθ. 74/14 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Την εισήγηση της Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
• Για όλες τις έκτακτες ανάγκες που θα παρουσι−
αστούν λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας (θεομηνίες,
πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί κ.λπ.).
• Για την αντιμετώπιση βλαβών ύδρευσης των δικτύων
διανομής πόσιμου νερού.
• Για την αντιμετώπιση βλαβών αποχέτευσης και φρά−
ξιμο κεντρικών αγωγών.
• Για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων αντιμετωπίζοντας βλάβες στις
μονάδες των βιολογικών καθαρισμών.
• Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών κα−
ταμέτρησης των υδρομέτρων σε ολόκληρο το χώρο
ευθύνης, στη νήσο Λέσβο, της επιχείρησης.
• Για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών άμεσα εξαρ−
τημένων με τη διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας μετά από
ακραία καιρικά φαινόμενα (scada, moter, αντλίες, πηγές,
αντλιοστάσια κ.λπ.).
2. Το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων τακτικών
υπαλλήλων κατά υπηρεσία, κλάδο, τμήμα που είναι:
• Οδηγοί αυτοκινήτων ύδρευσης, αποχέτευσης ένα
(1) υπάλληλος.
• Χειριστές μηχανημάτων ένας (1) υπάλληλος.
• Τεχνολόγος Μηχανικός τέσσερις (4) υπάλληλοι.
• Τεχνίτες και βοηθοί τεχνίτες ύδρευσης επτά (7)
υπάλληλοι.
• Βοηθοί τεχνίτες ύδρευσης δύο (2) υπάλληλοι.
• Εργάτης ύδρευσης ένας (1) υπάλληλος.
• Τεχνίτες αποχέτευσης δύο (2) υπάλληλοι.
• Βοηθοί τεχνίτες αποχέτευσης τρεις (3) υπάλληλοι.
• Εργάτες μονάδων επεξεργασίας λυμάτων ένας (1)
υπάλληλος.
• Ηλεκτρολόγοι αντλιοστασίων, μονάδων επεξεργα−
σίας λυμάτων πέντε (5) υπάλληλοι.
• Εργοδηγός ύδρευσης ένας (1) υπάλληλος.
• Αποθηκάριος υλικών δύο (2) υπάλληλοι.
• Συντηρητής Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ένας (1)
υπάλληλος.
• Καταμετρητές υδρομέτρων τρεις (3) υπάλληλοι.
• Υπάλληλοι γραφείου (5) πέντε, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία, την εργασία
νυχτερινών, εξαιρέσιμων και αργιών του προσωπικού
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Λέσβου για το έτος 2014 από δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ
έως και 31−12−2014 ως εξής:
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Για ένα (1) Οδηγό αυτοκινήτων ύδρευσης,
αποχέτευσης

84 ώρες

Για ένα (1) Χειριστή μηχανημάτων

120 ώρες

Για τέσσερις (4) Τεχνολόγους
Μηχανικούς

62 ώρες

Για επτά (7) Τεχνίτες ύδρευσης

396 ώρες

Για δύο (2) Βοηθούς τεχνίτες ύδρευσης

204 ώρες

Για ένα (1) Εργάτη ύδρευσης

30 ώρες

Για δύο (2) Τεχνίτες αποχέτευσης

240 ώρες

Για τρεις (3) Βοηθούς τεχνίτες
αποχέτευσης

240 ώρες

Για ένα (1) Εργάτη μονάδων
επεξεργασίας λυμάτων

120 ώρες

Για τέσσερις (4) Ηλεκτρολόγους
αντλιοστασίων, ΜΕΛ

1.296 ώρες

Για ένα (1) Εργοδηγό ύδρευσης

84 ώρες

Για δύο (2) Αποθηκάριους υλικών

54 ώρες

Για ένα (1) Συντηρητή Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων

120 ώρες

Για τρεις (3) Καταμετρητές υδρομέτρων

150 ώρες

Για πέντε (5) Υπαλλήλους γραφείου

100 ώρες

Σύνολο

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3899/2010 «Επεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης
της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.10).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή−
σεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄314).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − Βαθμολό−
γιο − εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012 — 2015» με τις τροποποιήσεις αυτού.
8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από
την απόφαση αυτή, δαπάνης προβλέπεται να ανέλθει
στο ποσό των 110.000 ευρώ περίπου, για το οποίο υπάρ−
χει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. έτους 2014, αποφασίζει:
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, κατά
τις απογευματινές ώρες, για εκατόν ογδόντα δύο (182)
υπαλλήλους της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για το δεύτερο εξάμηνο
του έτους 2014.
Αναλυτικά οι ώρες απασχόλησης ανά Διεύθυνση της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. είναι:
Αριθμός
Υπαλλήλων

Απογευματι−
νές ώρες

Γραφείο Προέδρου

2

30

Γραφείο Γενικού

1

15

Διεύθυνση

3.300 ώρες

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
50.000,00 €, η οποία βαρύνει τους: Κωδ. 60.00.151, για
ποσό 2.000,00 € Κωδ. 60.00.251, για ποσό 40.000,00 €
Κωδ. 60.00.351, για ποσό 8.000,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 24 Ιουνίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
F
Αριθμ. 598/14/15.07.14
(5)
Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. για
το δεύτερο εξάμηνο του 2014.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 14, του
Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις της 81706/6085/06−10−1995 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων, περί ιδρύσεως της Ανώνυμης Εταιρίας με
την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 872/1995).
3. Τις διατάξεις της 6951/1363/28−2−1996 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων «Έγκριση του καταστατικού της ανώνυμης
εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ».(ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1485/10−4−1996).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των
διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθ−
μίσεις» (ΦΕΚ Α΄156/2013).

Ανθρώπινου Δυναμικού

6

60

Οικονομικού

30

420

Προγραμματισμού και
Επενδυτικών
Προγραμμάτων

6

100

Διοικητικού

4

60

Λειτουργούντος
Κτηματολογίου

56

1000

Έργων

37

1500

Ψηφιακών

30

1650

Δασικών Χαρτών
και Φυσικού
Περιβάλλοντος

6

150

Τμήμα Επικοινωνίας
και Δημοσίων Σχέσεων

4

10

Συστημάτων Υπηρε−
σιών και Προώθησης
Προϊόντων

Σύνολο

182
4.995
Ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει, κατά περίπτωση, την
υπερωριακή απασχόληση, η οποία βεβαιώνεται για την
πραγματοποίηση της από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού, η δε κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους
θα γίνεται από τον αρμόδιο Διευθυντή.
Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση εγκρίνεται για
τους παρακάτω λόγους:
Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί κύρια προτεραιό−
τητα για την Ελληνική Πολιτεία, όπως τονίζεται και με
τις σχετικές διατυπώσεις που συμπεριλήφθηκαν στην
4η επικαιροποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Στή−
ριξης, όπου ρητά αναφέρεται στο τμήμα «Διαρθρωτικές
αλλαγές για ενίσχυση της ανάπτυξης, ότι «... η κυβέρ−
νηση παρέχει επαρκείς πόρους για την επιτάχυνση
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της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου....» έως το 2020.
Σε συνέχεια της εν λόγω διατύπωσης, στο νέο μνημό−
νιο τέθηκαν νέοι στόχοι που επιβάλλουν την συνέχιση
και ολοκλήρωση του έργου σε εξαιρετικά έντονους
ρυθμούς. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Στρατηγικό
και Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσης της εταιρίας όπως
διαμορφώθηκε για το διάστημα 2013−2020 εντός του
2014 προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι:
1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
α) Παρακολούθηση συμβάσεων σε εξέλιξη (επισκέψεις
στα γραφεία των αναδόχων σχημάτων στα πλαίσια
της διαδικασίας επίβλεψης, συμμετοχή σε κατά τόπους
ενημερωτικές συναντήσεις φορέων, επίγειοι έλεγχοι
(μετρήσεις) παραδοτέων). Αφορά τουλάχιστον 13 συμ−
βάσεις που μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί και υλοποι−
ούνται και επιπλέον 50 συμβάσεις που αναμένονται ότι
θα υπογραφούν μέχρι το τέλος του χρόνου.
β) Υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ο αυξημένος φόρτος στην υποστήριξη της διαγωνι−
στικής διαδικασίας στην οποία περιλαμβάνονται 3 δια−
γωνισμοί κτηματογράφησης προϋπολογισμού 111 εκ €,
186 εκ € και 572 € αντίστοιχα όπου έχουν υποβληθεί 76
προσφορές από 32 διαγωνιζόμενα σχήματα για 21 συμ−
βάσεις, 54 προσφορές από 18 σχήματα για 14 συμβάσεις
και 61 προσφορές από 20 διαγωνιζόμενα σχήματα για 28
συμβάσεις αντίστοιχα, καθώς και ενός αριθμού άλλων
διαγωνισμών, υποστηρικτικών της κτηματογράφησης,
που έχουν ήδη προκηρυχθεί ή πρόκειται να προκηρυ−
χθεί εντός του έτους, θα πρέπει να καλυφθεί από το
υφιστάμενο προσωπικό.
2) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
α) Έναρξη Λειτουργίας Κτηματολογίου σε νέους ΟΤΑ.
Εντός του 2014 προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας
για 30 ΟΤΑ (προ Καποδίστρια) στους οποίους εντάσσο−
νται 12 μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία και μάλιστα
διάσπαρτα σε όλη την έκταση της χώρας. Ο εν λόγω
σχεδιασμός επιβάλλει αυξημένο φόρτο εργασίας όχι
μόνο στην αρμόδια Δ/νση Λειτουργούντος Κτηματολο−
γίου αλλά και στις υποστηρικτικές Δ/νσεις της εταιρίας
όπως η Δ/νση Οικονομικού, Ανθρώπινου Δυναμικού κ.λπ.

γιατί απαιτούνται πλήθος εργασιών που σχετίζονται με
την αρχική εγκατάσταση των Κτηματολογικών Γραφείων.
β) Υποστήριξη Λειτουργίας Κτηματολογίου. Το υπάρ−
χον προσωπικό το οποίο καλύπτει τις 349 περιοχές
που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο, θα πρέπει να
επωμισθεί και την υποστήριξη των νέων 30 περιοχών
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και πολύ μεγάλοι ΟΤΑ
(π.χ. Αλεξανδρούπολη, Κηφισιά).
3) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Η αρμόδια Δ/νση της εταιρίας έχει επιφορτισθεί με
τη διενέργεια των διαγωνισμών, την αξιολόγηση, την
επίβλεψη, τον έλεγχο και την παραλαβή των έργων
κατάρτισης των Δασικών Χαρτών όλης της χώρας και
το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης ανέρχεται σε
μόλις 11 άτομα.
4) ΤΕΧΝΙΚΗ− ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
α) Η εταιρία υλοποιεί και στη συνέχεια υποστηρίζει
σε καθημερινή βάση με ίδιους πόρους και πρωτότυπο
λογισμικό τόσο τη σύνταξη (κτηματογράφηση) όσο και
τη λειτουργία του Κτηματολογίου. Το λογισμικό αυτό
διαρκώς αναβαθμίζεται προσφέροντας νέες υπηρεσίες
και εργαλεία όχι μόνο στο προσωπικό της εταιρίας
(έλεγχοι παραδοτέων, φόρτωση παραδοτέων με νεώ−
τερη γραμμογράφηση, υποστήριξη και παρακολούθηση
τελών κτηματολογίου) αλλά και σε πολίτες (υποβολές
στοιχείων μέσω διαδικτύου), Δημόσιες Υπηρεσίες και
επαγγελματικές ομάδες.
β) Η υλοποίηση των παραπάνω επιβαρύνει με αυξη−
μένο φόρτο εργασίας και όλες τις υπόλοιπες Δ/νσεις
της εταιρίας που υποστηρίζουν ουσιαστικά την εύρυθ−
μη λειτουργία της εταιρίας για την εκπλήρωση του
στόχου της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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