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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  

 Αριθμ. 29 (1)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης δικηγορικού επαγ−

γέλματος Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6/Α/ 

11.1.1983).
β) Των άρθρων 55, 56, 57 παρ. 8 του Π.Δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005), όπως 
ισχύουν.

γ) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009).

2. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/ 
7.10.2009).

3. Την υπ’ αριθμ. 3/19.10.2009 απόφαση του Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων 
ειδικών συμβούλων−συνεργατών, μετακλητών διοικη−
τικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του 
Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα» 
(ΦΕΚ 2316/Β/30.10.2009).

4. Την υπ’ αριθμ. 2798/7.10.2010 απόφαση του Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης «Διορισμός Ειδικού Συνεργάτη 
στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης» (ΦΕΚ 383/ΥΟΔΔ/25.11.2010), αποφασίζουμε:

Εξαιρείται από την αναστολή άσκησης του λειτουργή−
ματος του Δικηγόρου η Γεωργία Γκέργκη του Κωνστα−
ντίνου, Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

F
   Αριθμ. 491 (2)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης επαγγέλματος 

Αρχιτέκτονα Μηχανικού−Πολεοδόμου, Ειδικού Συνερ−
γάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης .

  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 1320/1983 (ΦΕΚ6/Α/ 

11.1.1983).
β) Των άρθρων 55, 56, 57 παρ. 8 του Π.Δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005), όπως 
ισχύουν. 

γ) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009).

2. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/ 
7.10.2009).

3. Την υπ’ αριθμ. 3/19.10.2009 απόφαση του Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων 
ειδικών συμβούλων−συνεργατών, μετακλητών διοικη−
τικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του 
Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα» 
(ΦΕΚ 2316/Β/30.10.2009).

4. Την υπ’ αριθμ. 2726/4.10.2010 απόφαση του Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης «Διορισμός Ειδικού Συνεργάτη 
στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης» (ΦΕΚ 385/ΥΟΔΔ/29.11.2010), αποφασίζουμε:

Εξαιρείται από την αναστολή άσκησης του επαγγέλ−
ματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού−Πολεοδόμου η Άλ−
κηστη Παρασκευή Ρόδη του Παναγιώτη, διπλωματούχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός−Πολεοδόμος (Α.Δ.Τ. Χ 029558) 
Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Αριθμ. 2/22642/0022 (3)
    Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους, Ψυχολόγους 

και Φαρμακοποιούς του Αιγινήτειου Νοσοκομείου.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄), όπως 

ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 

123/τ.Α΄/1992), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατά−
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 
296/τ.Α΄/2003΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α΄/2003).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του 
Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/1997).

5. Τις διατάξεις του άρθου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/τ.Α΄/1995). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232/1978), όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 8 του 
Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/1993).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.Υ10β/Γ.Π. 1785/7.1.2009 
(ΦΕΚ 43/τ.Β΄/19.1.2009) απόφασης του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενεργείς Εφημερίες Χημι−
κών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακο−
ποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυ−
σικών Νοσοκομείων− Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.5.2005 (ΦΕΚ 740/ 
τ.Β΄/2005) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημε−
ρία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες 
ρυθμίσεις».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ4β/10610/Φ2 (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/1997) τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης «Κα−
θορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής».

10. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προ−
καλείται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό 
έτος 2011 ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα χιλιάδων 
(50.000,00) ευρώ, για το οποίο υπάρχει σχετική πρό−
βλεψη στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του 
Αιγινήτειου Νοσοκομείου.

11. Το υπ’ αριθμ. 463/30.12.2010 έγγραφο του Αιγινήτει−
ου Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση 
της Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως των 
εφημεριών των φαρμακοποιών, βιολόγων και ψυχολόγων 
της Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής του. 

12. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη».

13. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/8.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 
31.12.2011 μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπο−
λογισμού έτους 2011 του Αιγινήτειου Νοσοκομείου την 
καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, πέραν της υποχρεωτι−
κής, εφόσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών, 
στο κάτωθι προσωπικό του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, 
ως ακολούθως:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15307

1. Σε δύο (2) Φαρμακοποιούς και μέχρι επτά (7) εφη−
μερίες το μήνα έκαστος.

2. Σε τέσσερις (4) Βιολόγους και μέχρι τέσσερις (4) εφη−
μερίες το μήνα έκαστος, για τη Νευρολογική Κλινική.

3. Σε δύο (2) Βιολόγους και μέχρι τρεις (3) εφημερίες 
το μήνα έκαστος, για την Ψυχιατρική Κλινική. 

4. Σε πέντε (5) Ψυχολόγους των δύο ως άνω κλινικών 
και μέχρι τρεις (3) εφημερίες το μήνα έκαστος.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 
αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
του ανωτέρω Νοσοκομείου, δεν μπορεί σε καμιά περί−
πτωση να υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για 
την αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους, 
είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χο−
ρήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2011

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 

F
Aριθμ. 2/22646/0022 (4)
   Έγκριση εφημεριών για τους Χημικούς, Βιοχημικούς, Βι−

ολόγους και Φαρμακοποιούς του Αρεταίειου Νοσο−
κομείου.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  −  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄), όπως 

ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 

123/τ.Α΄/1992), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 3204/2003 
(ΦΕΚ 296/τ.Α΄/2003).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α΄/2003).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του 
Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/1997).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/τ.Α΄/1995).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/1978), όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 8 
του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/1993).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ Υ10β/Γ.Π. 1785/7.1.2009 
(ΦΕΚ 43/τ.Β΄/19.1.2009) απόφασης του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενεργείς Εφημερίες Χημι−
κών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακο−
ποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυ−
σικών Νοσοκομείων−Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.5.2005 (ΦΕΚ 740/
τ.Β΄/2005) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των 
νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ4β/10610/Φ2 (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/1997) τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης «Κα−
θορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής».

10. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα−
λείται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 
2011 ανέρχεται στο ποσόν των σαράντα οκτώ χιλιάδων 
(48.000,00) ευρώ, για το οποίο υπάρχει σχετική πρό−
βλεψη στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου.

11. Το υπ’ αριθμ. 28/4.1.2011 έγγραφο του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση της 
Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως των εφη−
μεριών του ιατρικού προσωπικού και βεβαιούται ότι το 
Νοσοκομείο εφημερεύει σε 24ωρη βάση κάθε τέσσερις 
(4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά−Γυναικολο−
γικά περιστατικά, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι 
επείγοντα και ιδιαίτερης βαρύτητας.

12. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη».

13. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/8.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 
31.12.2011 μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπο−
λογισμού έτους 2011 του Αρεταίειου Νοσοκομείου την 
καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, πέραν της υποχρεωτι−
κής, εφόσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών, 
στο κάτωθι προσωπικό του Αρεταίειου Νοσοκομείου, 
ως ακολούθως:

1. Σε δύο (2) Χημικούς, Βιοχημικούς και Βιολόγους και 
μέχρι οκτώ (8) εφημερίες έκαστος το μήνα.

2. Σε δύο (2) Φαρμακοποιούς και μέχρι οκτώ (8) εφη−
μερίες έκαστος το μήνα.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 
αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
του ανωτέρω Νοσοκομείου, δεν μπορεί σε καμιά περί−
πτωση να υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για 
την αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους, 
είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χο−
ρήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2011
 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

 F
      Αριθμ. Φ80000/1536/104 (5)
Προαιρετική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του 

ΙΚΑ−ETAM των μέχρι 31.12.2010 υπηρετούντων δημο−
σίων υπαλλήλων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 

Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
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3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
2234) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων».

4. Τις διατάξεις που Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του Π.Δ. 
213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ275/30.9.2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1595) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη».

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2672/03.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
2408) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού  
α) απώλεια εσόδων (ΚΑΕ 0824) λόγω της απόδοσης 
των εισφορών για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου στο 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και β) δαπάνη (ΚΑΕ 0291) από την καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Η ανωτέρω συ−
νολική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι 
απροσδιόριστη, δεδομένου ότι θα εξαρτηθεί από τον 
αριθμό των προσώπων που θα ζητήσουν, να υπαχθούν 
στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Εκτιμάται ότι κατά μέσο 
όρο και κατ’ άτομο η με απώλεια εσόδων ανέρχεται σε 
1.160,00 ευρώ ετησίως περίπου, η δε δαπάνη σε 2.300,00 
ετησίως περίπου, αποφασίζουμε:

1.α) Οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί 
του δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της 
Βουλής, των νπδδ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς 
και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, που έχουν προσληφθεί 
μέχρι 31.12.2010 μπορούν με αίτηση τους να επιλέξουν, 
αντί της υπαγωγής τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του δημοσίου, την ασφάλιση τους στον Κλάδο Κύρι−
ας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Η σχετική αίτηση που δεν 
ανακαλείται υποβάλλεται στον εκκαθαριστή αποδοχών 
τους και κοινοποιείται υποχρεωτικά στο οικείο Υποκα−
τάστημα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ του τόπου απασχόλησης.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να ασφαλίζονται 
για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα 
στους φορείς στους οποίους υπάγονταν πριν την υπα−
γωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

β) Προκειμένου για πρόσωπα της παραγράφου 1α 
που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 και 
για τα οποία προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία 
υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 
Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), η ασφάλιση στον Κλάδο Κύ−
ριας Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ χωρεί μόνο εφόσον έχουν 
προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα απ’ 
αυτή για τη οποία ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ, ενώ για 
όσους από τους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση 
από 1.1.1993 και εφεξής εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν.

γ) Οι διατάξεις του Ν.Δ. 4202/1961 (ΦΕΚ Α΄ 175), όπως 
αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται και επί των προσώπων 
της παραγράφου αυτής, που επιλέγουν την ασφάλιση 
στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

2. Η ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ για όσους υπηρετούσαν μέχρι 21.7.2010 αρχίζει 
από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο 
εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.

Για όσους έχουν προσληφθεί από 21.7.2010 και μέχρι 
31.12.2010 και επιλέγουν την ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
αυτή χωρεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρά−
ξεως διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφό−
σον η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα μέσα σ’ ένα 
μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, δια−
φορετικά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

3. Για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας οι 
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και 
εργαζόμενου για τον ανωτέρω κλάδο που υπολογίζο−
νται στις πάσης φύσεως αποδοχές του ασφαλισμένου 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 25 του Α.Ν. 
1846/1951, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους 
υπάχθηκαν στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 ή επί των 
αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν. 2084/1992, 
όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους ασφα−
λίστηκαν για πρώτη φορά από 1.1.1993 και εφεξής.

Για την ασφάλιση των απασχολούμενων σε εργασίες 
και ειδικότητες που καλύπτονται από τον Κανονισμό 
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καταβάλλεται 
επιπλέον και η προβλεπόμενη ειδική εισφορά, όπως επί−
σης και η πρόσθετη ειδική εισφορά που προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία για τις ειδικές κατηγορίες 
ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Οι κατά τα ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται προ−
κειμένου για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους επί 
του ανώτατου ορίου μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, 
όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομο−
θεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ενώ για τους υπαχθέντες στην 
ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής επί των αποδοχών 
της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν. 2084/1992 που δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του 
μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π. αναπροσαρμοζόμε−
νου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων 
των δημοσίων υπαλλήλων.

4. Εισφορές που θα προκύψουν από την ασφάλιση των 
προσώπων της παρ. 1 στον Κλάδο κύριας σύνταξης του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από την 21.7.2010 μέχρι και τη δημοσίευση της πα−
ρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν 
θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη, λοιπές προσαυξήσεις 
και επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30.12.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 4 Απριλίου 2011
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F 
   Αριθμ. Φ11321/5483/377 (6)
Προθεσμία καταβολής εισφορών υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από 

την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του N. 2972/2001 (ΦΕΚ 

291/Α/2001).
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α/95) και 
Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102/Α/1992).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ262/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1507) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Σύσταση μιας θέσης Αναπληρωτή 
Υπουργού».

5. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ275/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1595) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης».

7. Το υπ’ αριθμ. 50000−10−11−514/1.11.2010 έγγραφο της 
Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. και το υπ’ 
αριθμ. οικ.2/16755/0025/18.2.2011 του Υπουργείου Οικο−
νομικών.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
αλλά υστέρηση εσόδων του κατά ένα μήνα, αποφασί−
ζουμε:

Η προβλεπόμενη από το εδάφιο 3 της παραγράφου 
3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμε−
ρα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ 
α΄ και β΄ βαθμίδας, εφαρμόζεται και για την Ελληνική 
Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 5 Απριλίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

F
   Αριθμ. Γ.Γ.Π.Τ.Υ. 463 (7)
Παράταση Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσί−

ων Έργων και Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής και Του−
ριστικής Ανάπτυξης (ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ) της Γενικής Γραμ−
ματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο και ιδίως του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005). 

β) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2009) και ιδίως του 
άρθρου 4 παρ. 1.

γ) Του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7.10.2009) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής 
Ανάπτυξης».

δ) Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/7.10.2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/
27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπα−
νών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ζ) Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί ανάθεσης αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ Β΄ 1642). 

η) Του Π.Δ. 220/2000 (ΦΕΚ 190/τ.Α΄/31.10.2000) «Σύστα−
ση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπη−
ρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη 
μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που 
θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 
(ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ)».

θ) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ 116/ 
τ.Α΄/2008).

ι) Του άρθρου 27 του Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/2005) 
«Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυ−
μπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήση, λειτουρ−
γία τους −διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής 
Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης».

ια) Του άρθρου 12 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/2008) 
«Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδη−
λώσεις και άλλες διατάξεις».

ιβ) Της υπ’ αριθμ. 187/26.2.2010 (ΦΕΚ Β 211/1.3.2010) κοι−
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Πολιτισμού και Τουρισμού, με την οποία παρατάθηκε 
η λειτουργία της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ και ήδη μετονομασθείσης 
ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ από την 1.1.2010 μέχρι την 31.12.2010.

ιγ) Του άρθρου 13 του Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/2010) «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού».

2. Το γεγονός ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ολοκλήρω−
σης των τεχνικών αντικειμένων της ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ που 
βρίσκονται σε εξέλιξη (εκκαθάριση εργολαβιών των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, δομοστατική υγεία των 
εν γένει μεταλλικών κατασκευών Ο.Α.Κ.Α., μετασκευή 
κτιρίου Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης IBC σε 
Ολυμπιακό Μουσείο), η διάρκεια υλοποίησης των οποί−
ων εκτιμάται σε δύο (2) ακόμη έτη.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ−
καλείται δαπάνη για τα έτη 2011−2012 ύψους 700.000,00 
ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έρ−
γων και Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής και Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ) της Γενικής Γραμματείας Πο−
λιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού παρατείνεται για δύο (2) έτη, 
από την 1.1.2011 έως την 31.12.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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    (8)
Ρύθμιση θεμάτων συνδεομένων με τη μεταβίβαση του 

χαρτοφυλακίου ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης της 
οποίας έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 3/Θέμα 8/26.1.2011)

  Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του έχοντος ισχύ νόμου (N. 3424/1927, 

ΦΕΚ Α΄ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του N. 3867/2010 
«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιο−
λόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», (ΦΕΚ Α΄ 
128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.12.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) τη σχετική εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτρο−
πής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Ζωής (υπ’ αριθμ. 5 πρακτικό της 20.1.2011, 1ο θέμα, της 
Επιτροπής αυτής),

ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:

να ρυθμίσει θέματα που συνδέονται με τη μεταβίβαση, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3867/2010, του συνόλου ή 
μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής ασφαλιστικής επιχείρη−
σης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, σε 
μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ως εξής:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας:
1. Ως «ασφαλίσεις ζωής» νοούνται οι πρωτασφαλι−

στικές συμβάσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης, στο 
πλαίσιο των εργασιών της σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 
2 (περ. Ι έως και IX) του Ν.Δ. 400/1970, που κατά την 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της είναι σε ισχύ.

2. Ως «ασφαλισμένος» νοείται ο λήπτης της ασφάλι−
σης, ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος του ασφαλίσμα−
τος των ασφαλίσεων ζωής που περιλαμβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο ζωής.

3. Ως «Εγγυητικό Κεφάλαιο» νοείται το νομικό πρόσω−
πο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εγγυητικό Κεφά−
λαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» του Ν. 3867/2010.

4. Ως «χαρτοφυλάκιο ζωής» νοείται το κατά την ανά−
κληση της άδειας λειτουργίας σύνολο των ασφαλίσεων 
ζωής της ασφαλιστικής επιχείρησης όπως ορίζονται 
στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση, για την πρό−
σκτηση του χαρτοφυλακίου ζωής δεν περιλαμβάνονται 
σε αυτό, τίθενται δε σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ως «μέρος του χαρ−
τοφυλακίου» νοείται το σύνολο των ασφαλίσεων ζωής 
ενός ή περισσότερων κλάδων από τους αναφερόμενους 

στο άρθρο 13 παρ. 2 Ν.Δ. 400/1970, ή κάθε άλλη κατη−
γορία ασφαλίσεων ζωής που κατά περίπτωση δύναται 
να προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Ως «επόπτης» νοείται το πρόσωπο που ορίζεται στο 
άρθρο 12α παρ. 3 του Ν.Δ. 400/1970.

6. Ως «εκκαθαριστής» νοείται το πρόσωπο που ορίζε−
ται στο άρθρο 12α παρ. 4 του Ν.Δ. 400/1970.

7. Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «ευαίσθη−
τα δεδομένα» νοούνται αυτά που ορίζονται αντίστοιχα 
στα στοιχεία α΄ και β΄ του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997.

Άρθρο 2
Διαδικασία απογραφής χαρτοφυλακίου ζωής

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί στον εκκαθαριστή 
τα ευρισκόμενα στην κατοχή της στοιχεία που αφορούν 
το χαρτοφυλάκιο ζωής.

2. Εντός μηνός από την αποσφράγιση σύμφωνα με 
το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν.Δ. 400/1970, ο εκκαθαριστής 
θέτει στη διάθεση του Εγγυητικού Κεφαλαίου όλα τα 
ευρισκόμενα στην κατοχή του στοιχεία που αφορούν το 
χαρτοφυλάκιο ζωής. Σε αυτά περιλαμβάνονται: ο κατά−
λογος που συντάσσεται κατά την παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου, στοιχεία από το μηχανογραφικό σύστημα της 
εταιρείας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, φάκελοι ζημιών, 
τεχνικά σημειώματα και γενικότερα ό, τι μπορεί να δι−
ευκολύνει την εξυπηρέτηση του σκοπού του Εγγυητικού 
Κεφαλαίου. Τα στοιχεία της ασφαλιστικής τοποθέτησης 
ελέγχονται από τον εκκαθαριστή, επικαιροποιούνται και 
γνωστοποιούνται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο. Ο εκκαθα−
ριστής θέτει στη διάθεση του Εγγυητικού Κεφαλαίου 
οποιαδήποτε σχετικά με το χαρτοφυλάκιο ζωής στοιχεία 
εμφανιστούν μεταγενέστερα, σύμφωνα και με την παρ. 
3 του παρόντος άρθρου. Η παράδοση του συνόλου των 
παραπάνω στοιχείων ολοκληρώνεται μέχρι την έναρξη 
της προθεσμίας του άρθρου 4 παρ. 2 της παρούσας.

3. Ο εκκαθαριστής συντάσσει κατάλογο ασφαλισμέ−
νων και ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τον αναρτά στην 
ιστοσελίδα του Εγγυητικού Κεφαλαίου και δημοσιεύει 
το γεγονός της ανάρτησης σε δύο ημερήσιες εφημερί−
δες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Ασφαλισμένος που δεν είναι καταχωρημένος στον 
κατάλογο προσκομίζει εντός 20 ημερών από την ανάρ−
τηση στον εκκαθαριστή κατ’ ελάχιστον το ασφαλιστήριο 
ή την αίτηση ασφάλισης και την απόδειξη καταβολής 
του ασφαλίστρου προς καταγραφή του στον κατάλογο 
μετά τη σχετική επαλήθευση.

Άρθρο 3
Διαδικασία αποτίμησης

1. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο αποτιμά τις υποχρεώσεις 
του χαρτοφυλακίου ζωής και τα σε ασφαλιστική τοπο−
θέτηση περιουσιακά στοιχεία.

2. Η αποτίμηση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
αποφάσεις περί υπολογισμού τεχνικών αποθεμάτων και 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3867/2010, 
καθώς και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διαδικασία εξεύρεσης

ανάδοχης ασφαλιστικής εταιρείας

1. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο απευθύνει πρόσκληση εκδή−
λωσης ενδιαφέροντος αναδοχής προς τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής 
ορίζοντας την προθεσμία, εντός της οποίας οι ως άνω 
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εταιρείες μπορούν να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδι−
αφέρον τους για την συμμετοχή τους στην διαδικασία 
εύρεσης αναδόχου. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον υποχρεούνται να διατηρούν 
εμπιστευτικά τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» 
και «ευαίσθητα δεδομένα» που τυχόν περιέρχονται σε 
γνώση τους.

2. Το Εγγυητικό διαμορφώνει τις συνθήκες, ώστε να 
είναι δυνατή η κατ’ ιδίαν μελέτη του χαρτοφυλακίου 
ζωής από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον και τους ανακοινώνει προθεσμία υποβολής 
προτάσεων αναδοχής.

3. Η πρόταση αναδοχής μπορεί να αφορά το σύνολο ή 
μέρος του χαρτοφυλακίου αυτού. Η πρόταση αναδοχής 
περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

α) Λεπτομερή περιγραφή των όρων ανάληψης του 
χαρτοφυλακίου ζωής ή μέρους του χαρτοφυλακίου ανά 
κλάδο και κάλυψη. Διευκρίνιση όρων εξαγοράς από την 
ημερομηνία μεταβίβασης, καθώς και πίνακα που θα ανα−
φέρει την ποινή εξαγοράς ανά έτος.

β) Σε περίπτωση ένταξης ασφαλισμένων σε ήδη υπάρ−
χον πρόγραμμα του αναδόχου αντίστοιχο αυτού που 
είχαν, αναφέρονται ρητά οι όροι του προϊόντος και 
ποιοι από αυτούς δεν ισχύουν για τους εντασσόμενους 
στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα ασφαλισμένους (π.χ. πώς 
προσαρμόζονται οι ποινές εξαγοράς ανά έτος, ποιες 
είναι οι ηλικίες εισόδου / εξόδου στο πρόγραμμα).

γ) Ανάλυση των ασφαλίστρων ανά κλάδο και κάλυψη 
που θα κληθούν να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι μετά 
την μεταφορά του χαρτοφυλακίου ζωής.

δ) Τεκμηριωμένη έκθεση διατήρησης του αναγκαίου 
περιθωρίου φερεγγυότητας μετά και την ανάληψη του 
χαρτοφυλακίου ζωής.

ε) Ακριβές ποσοστό απορρόφησης του προσωπικού 
της υπό εκκαθάριση επιχείρησης.

Άρθρο 5
Επιλογή ανάδοχης ασφαλιστικής εταιρίας

1. Μετά την υποβολή πρότασης αναδοχής του χαρ−
τοφυλακίου ζωής από μία ασφαλιστική επιχείρηση, το 
Εγγυητικό Κεφάλαιο εξετάζει τους όρους ανάληψης του 
χαρτοφυλακίου από αυτήν και αξιολογεί την πρότα−
ση με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των 
ασφαλισμένων και των δικαιούχων οποιασδήποτε παρο−
χής από τις συμβάσεις αυτές. Για τη λήψη της απόφασης 
επιλογής αναδόχου συνεκτιμώνται ενδεικτικά:

α) η απορρόφηση του μεγαλύτερου δυνατού μέρους 
του χαρτοφυλακίου,

β) η έκταση της αναμόρφωσης παροχών.
2. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο αξιολογεί τις προτάσεις 

των υποψήφιων ανάδοχων αναλόγως του βαθμού ικα−
νοποίησης των κριτηρίων επιλογής και σε σύγκριση με 
την παρεχόμενη κατά τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3867/2010 
κάλυψη. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο δύναται να καλεί έναν 
ή περισσότερους υποψηφίους αναδόχους σε τροπο−
ποίηση των προτάσεων τους υπέρ των ασφαλισμένων, 
με γνώμονα και τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης 
του χαρτοφυλακίου ζωής. Η αιτιολογημένη απόφαση 
του Εγγυητικού Κεφαλαίου για την επιλογή αναδόχου 
ή αναδόχων υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η επιλογή με την απόφαση του Εγγυητικού Κεφαλαίου 
μπορεί να πραγματοποιείται αυτοτελώς για μέρος ή 
μέρη του χαρτοφυλακίου, οπότε μπορούν να επιλεγούν 

και διαφορετικές ανάδοχοι εταιρείες ανά μέρος του 
χαρτοφυλακίου.

3. Εάν καμία από τις υποβληθείσες προτάσεις αναδο−
χής δεν είναι συμφέρουσα για τους ασφαλισμένους, σε 
σύγκριση και με την παρεχόμενη κατά τα άρθρα 7 και 8 
του Ν. 3867/2010 κάλυψη, το Εγγυητικό Κεφάλαιο απο−
φασίζει τη λήξη της διαδικασίας μεταβίβασης του χαρ−
τοφυλακίου ζωής και οι αξιώσεις των ασφαλισμένων ικα−
νοποιούνται κατά τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3867/2010.

4. Εάν το Εγγυητικό Κεφάλαιο επιλέξει ανάδοχο, η 
Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει τον επιλεγέντα ανάδοχο. 
Εάν δεν θίγονται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων 
καθώς και εάν ο επιλεγείς ανάδοχος: α) έχει άδεια λει−
τουργίας των κλάδων στους οποίους κατατάσσονται οι 
κίνδυνοι του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου, β) έχει 
το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, αφού ληφθεί 
υπόψη η μεταβίβαση και γ) έχει τη συγκατάθεση των 
αρμόδιων αρχών των κρατών−μελών που βρίσκονται οι 
κίνδυνοι (ασφαλιστικές υποχρεώσεις) που έχουν ανα−
ληφθεί, η Τράπεζα της Ελλάδος εγκρίνει την επιλογή 
αναδόχου. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 
η Τράπεζα της Ελλάδος απορρίπτει την επιλογή ανα−
δόχου. Σε αυτή την περίπτωση, και εάν υπάρχει άλλη 
πρόταση αναδοχής που πληροί τις προϋποθέσεις της 
παρούσας παραγράφου και είναι συμφέρουσα για τους 
ασφαλισμένους σε σύγκριση με την παρεχόμενη σε αυ−
τούς κατά τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3867/2010 κάλυψη, το 
Εγγυητικό Κεφάλαιο εκδίδει νέα αιτιολογημένη απόφαση 
επιλογής αναδόχου. Εάν το Εγγυητικό Κεφάλαιο δεν εκ−
δώσει νέα απόφαση επιλογής αναδόχου εντός δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης 
της Τράπεζας, οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων ικανο−
ποιούνται κατά τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3867/2010. Εάν 
έχουν επιλεγεί κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
περισσότεροι ανάδοχοι, για διαφορετικά μέρη του χαρ−
τοφυλακίου αντίστοιχα, η διαδικασία της παρούσας 
παραγράφου διεξάγεται αυτοτελώς για κάθε επιλε−
γέντα ανάδοχο. Εάν εγκριθεί η επιλογή αναδόχου ή 
αναδόχων με προτάσεις που δεν καλύπτουν το σύνολο 
του χαρτοφυλακίου ζωής, οι αξιώσεις των ασφαλισμέ−
νων που δεν ανήκουν στο μεταβιβαζόμενο μέρος του 
χαρτοφυλακίου ικανοποιούνται κατά τα άρθρα 7 και 8 
του Ν. 3867/2010.

5. Εντός δέκα ημερών από την έκδοση της εγκριτικής 
απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος ο εκκαθαριστής 
και ο ανάδοχος συνάπτουν σύμβαση μεταβίβασης του 
χαρτοφυλακίου ζωής.

Άρθρο 6
Λοιπές Διατάξεις

1. Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του 
Εγγυητικού Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανατεθεί σε 
εξωτερικό συνεργάτη η επικουρία προς το σκοπό της 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών που περιγράφονται στην 
παρούσα. Ο εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να 
διατηρεί εμπιστευτικά τα «Δεδομένα προσωπικού χαρα−
κτήρα» και «ευαίσθητα δεδομένα» που τυχόν περιέρχο−
νται σε γνώση του. Ως κριτήρια ανάθεσης σε εξωτερικό 
συνεργάτη λαμβάνονται υπόψη: α) η συγκέντρωση, από 
τον εξωτερικό συνεργάτη, των το δυνατό περισσότερων 
από τις απαιτούμενες ειδικότητες ώστε να μην απαι−
τείται η διάσπαση των εργασιών σε περισσότερους 
συνεργάτες για λόγους περισσότερο αποτελεσματικής 
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διαχείρισης, διασφάλισης «δεδομένων προσωπικού χα−
ρακτήρα» και «ευαίσθητων δεδομένων» και οικονομίας 
χρόνου, β) το συνολικό κόστος, γ) η προηγούμενη εμπει−
ρία σε συναφείς εργασίες και δ) η μη ύπαρξη περιπτώ−
σεων ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφερόντων. Οι 
απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής, όσον αφορά 
την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, θα εξειδικεύονται 
κατά περίπτωση με σχετική ενημέρωση των υποψηφίων, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

2. Με τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 της παρούσας ο ανάδοχος 
υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
χαρτοφυλακίου ζωής ή του αναληφθέντος μέρους αυτού 
από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, 
με την επιφύλαξη της αναμόρφωσης παροχών σύμφωνα 
με την επιλεγείσα πρόταση του. Από την ανάκληση της 

άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης και 
μέχρι τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παρ. 5 της παρούσας αναστέλλονται η 
είσπραξη ασφαλίστρων, η καταβολή ασφαλισμάτων, η 
άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, καθώς και η κατα−
βολή της αξίας εξαγοράς των ασφαλιστηρίων συμβο−
λαίων ζωής στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ήδη το 
δικαίωμα εξαγοράς.

3. Όλες οι προθεσμίες της παρούσας μπορούν να πα−
ρατείνονται κατά περίπτωση από την Τράπεζα της Ελ−
λάδος κατόπιν εισήγησης του Εγγυητικού Κεφαλαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02010503005110008*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-06-01T08:19:06+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




