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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (1) 
 *Μεταφορά θέσης από το ΚΕΠ του Δήμου

Κερατσινίου – Δραπετσώνας Νομού Αττικής. 

 Με την υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4−143/22123/21.9.2012 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 
(ΦΕΚ 57/Α΄/15−3−2006) «Για την περαιτέρω χρήση πλη−
ροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/
Α΄/23−11−2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, 
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επι−
θεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του 
Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. 6170/26.7.2011 γνωμάτευσης της Πρωτοβάθ−
μιας Υγειονομικής Επιτροπής Νοτίου Τομέα Αθηνών, 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας TE, του 
κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Χριστίνα 
Μαρινοπούλου από το ΚΕΠ με κωδικό 1004 του Δήμου 
Θηβαίων Νομού Βοιωτίας στο ΚΕΠ με κωδικό 848Π του 
Δήμου Κερατσινίου − Δραπετσώνας Νομού Αττικής με 
μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1157 Γ΄/29.10.2012 

 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012
Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ   

F
   Αριθμ. Δ16γ/434/4/427/Γ (2)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν.3386/2005 

των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στην Κοι−
νοπραξία «ROTEM − HANWHA», η οποία έχει αναλάβει 
το έργο «Προμήθεια Νέων Συρμών (Σειρά III) για το 
Μετρό της Αθήνας», δυνάμει της από 16.09.2009 Σύμ−
βασης GEN−023/09 Προμήθειας Νέων Συρμών (Σειρά 
III) και τυχόν συμπληρωματικών προς την ανωτέρω 
συμβάσεων, η οποία υπεγράφη μεταξύ της ανωτέρω 
Κοινοπραξίας και της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 3386/2005 

«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως 
ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

6. Την υπ' αριθμ. Υ43/05.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού για καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη (ΦΕΚ 
Β΄ 2094/6.7.2012).

7. Την υπ' αριθμ. Υ39/05.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού για καθορισμό αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω−
τή Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο Αθανασίου (ΦΕΚ 
Β΄ 2091/5.7.2012).

8. Την από 16.09.2009 Σύμβαση GEN−023/09 Προμηθεί−
ας Νέων Συρμών (Σειρά III) μεταξύ της Κοινοπραξίας 
«ROTEM−HANWHA» και της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

9. Το με αρ.πρωτ. ΑLΧ−46110/17.09.2012 έγγραφο της 
εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Υπαγάγουμε στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του 
Ν.3386/2005, τους υπηκόους τρίτων χωρών διευθυντές 
και εργαζομένους στην Κοινοπραξία «ROTEM−HANWHA», 
η οποία έχει αναλάβει το έργο «Προμήθεια Νέων Συρμών 
(Σειρά III) για το Μετρό της Αθήνας», δυνάμει της από 
16.09.2009 Σύμβασης GEN−023/09 Προμήθειας Νέων Συρ−
μών (Σειρά III) και τυχόν συμπληρωματικών προς αυτήν 
συμβάσεων, η οποία υπεγράφη μεταξύ της ανωτέρω 
Κοινοπραξίας και της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

F
   Αριθμ.. 137583/Η (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι−
δείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού 
(Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία 

Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
141/τ.Α΄/21 −06−12).

2. Τις διατάξεις:
Του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τΑ) «Συντα−

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» όπως ισχύει.

3. Την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.: αριθμ. 2/78400/0022 14−11−2011 
«Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄)».

4. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/7093/0022/5−4−2004 κοινή 
υπουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του 
Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215 τ. Β΄05/02/2004).

5. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης ύψους συνο−
λικά € 125.000,00 αριθμ. αριθμ. πρωτ 88313 01/08/2012 
ΑΔΑ Β4Γ69−ΛΦΚ , 100576/Η 04/09/2012 ΑΔΑ Β4Θ49−ΡΗΕ, 
αριθμ. πρωτ 117488/Η 02/10/2012 ΑΔΑ Β43Β9−ΤΜΘ.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά € 125.000,00 περίπου, σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν 
εγγραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110) 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, όπως 
θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης που 
θα εγκριθούν.

7. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη πάγιων και επειγουσών 
αναγκών της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και προκειμένου να 
ανταποκριθούν σε αυτές το σύνολο των υπαλλήλων της, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή μείωση του προσωπικού 
λόγω συνταξιοδοτήσεων, καθώς και την κατάργηση ή 
την συγχώνευση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α εποπτευόμενων 
φορέων με την αντίστοιχη μεταφορά των αρμοδιοτήτων 
τους, καθώς και την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών 
και του όγκου της εργασίας στα πλαίσια της εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής 
πολιτικής και της διοικητικής μεταρρύθμισης που εφαρ−
μόζεται στο Υπουργείο μας στους τομείς που αφορούν 
τις αρμοδιότητές μας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των 
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, , προκειμένου να 
καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες 
της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

− Για 610 διοικητικούς υπαλλήλους της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 
για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2012 και για 
μέχρι 20 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

− Για 82 διοικητικούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της Κ.Υ., για χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως έως 31/12/2012 και για μέχρι 20 ώρες το μήνα 
για κάθε υπάλληλο.

− Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνο−
νται οι προϊστάμενοι Δ/νσης και Γενικής Δ/νσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των €125.000,00 συνολικά.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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   Αριθμ. 95217 (4)
Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού ποσοστού 

δικηγορικής αμοιβής που παρακρατείται από το Δι−
κηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων : α) 9 του ν. 1093/1980 και 

β) 161 παρ. 2 του ν.δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος 
των Δικηγόρων» (Α΄ 235 ) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 5 παρ. 10 του ν.3919/2011 (Α΄ 32)

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 68390/27−7−1984 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: 
«Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής που παρακρατείται 
από το Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής » (Β΄ 628).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).

5. Το με αριθμ. πρωτ. 193/20−6−2012 έγγραφο του Δικη−
γορικού Συλλόγου Χαλκιδικής με το οποίο διαβιβάσθηκε 
στην υπηρεσία μας το με αριθ. 24/ 28−5−2012 πρακτικό 
του Δ.Σ. αυτού και

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθ. 68390/27−7−1984 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και καθορίζουμε το ποσοστό που παρακρατεί ο Δι−
κηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής από την αμοιβή των 
μελών του σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων, σε πενήντα 
τοις εκατό (50 %).

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ   

F
   Αριθμ. 090/12 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 090/4/13.10.94 απόφασης 

του Διοικητή του Ιδρύματος με θέμα «Ορισμός των 
Περ/κών Υποκ/των του ΙΚΑ, που θα είναι αρμόδια 
για τη διεκπεραίωση και την έκδοση των συνταξιο−
δοτικών αποφάσεων σε υποθέσεις που εξετάζονται 
με βάση τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης και τις διμερείς διεθνείς συμβάσεις κοινωνικής 
ασφάλισης». 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ –
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 2698/1953 

(ΦΕΚ 315/τ. Α΄/10.11.53) «Περί διοικήσεως του ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυ−
τού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως 
ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 27 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ 127/τ. Α΄/22.5.89) «Οργα−
νισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 
2 του άρθρου 33 του Ν. 3618/2008 (ΦΕΚ 272/τ. Α΄/21.12.06) 
με τις οποίες προβλέπεται η επέκταση της χωρικής 
αρμοδιότητας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος 
Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθηνών με απόφαση 
Διοικητή.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 090/4/13.10.1994 (ΦΕΚ 
838/τ. Β΄/11.11.94, σχετ. εγκύκλιοι 2/1994 και 33/1995) από−
φασης του Διοικητή του Ιδρύματος με θέμα «Ορισμός 
των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ, που 
θα είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση και την έκδοση 
των συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε υποθέσεις που 
εξετάζονται με βάση τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τις διμερείς διεθνείς συμβάσεις κοινωνικής 
ασφάλισης».

5. Την πολυπλοκότητα του αντικειμένου απονομής 
σύνταξης και επιδομάτων τύπου σύνταξης με βάση τις 
κοινοτικές διατάξεις και τις διμερείς συμβάσεις για το 
οποίο απαιτείται εξειδίκευση των υπαλλήλων που το 
χειρίζονται.

6. Την υφιστάμενη οργανωτική διάρθρωση και λει−
τουργία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Απο−
νομών Συντάξεων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθηνών και του Περι−
φερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πειραιά. Στο 
Περιφερειακό Υποκ/μα Απονομών Συντάξεων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
Αθηνών λειτουργούν δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δέκα 
(10) Τμήματα, ειδικά για θέματα απονομής συντάξεων 
με βάση τις κοινοτικές διατάξεις και τις διμερείς συμ−
βάσεις, ενώ στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
Πειραιά δεν λειτουργεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα 
με εξειδικευμένους υπαλλήλους.

7. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης υπο−
θέσεων απονομής συντάξεων με βάση τις κοινοτικές 
διατάξεις και τις διμερείς συμβάσεις από εξειδικευμέ−
νους υπαλλήλους.

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και στον 
προϋπολογισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την περίπτωση β) της παρ. 1 της με 
αριθμ. 090/4/13−10−1994 απόφασης μας, ως εξής:

«β) Το Περιφερειακό Υποκατάστημα Απονομής Συντά−
ξεων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθηνών για τις αιτήσεις των ασφαλι−
σμένων που κατοικούν:

βα) στις ασφαλιστικές περιοχές των Περιφερεια−
κών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθήνας, Πειραιά και 
Ελευσίνας, καθώς και στις ασφαλιστικές περιοχές των 
Τοπικών Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων που 
υπάγονται σ' αυτά.

ββ) στο εξωτερικό, εφόσον ο Αριθμός Μητρώου τους 
δεν ανήκει στα Υποκαταστήματα που αναφέρονται πα−
ραπάνω (περίπτωση Α΄, υποπερίπτωση αβ΄).»

Η απόφαση αυτή καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις 
που εκκρεμούν στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Πειραιά.



45420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η παραπάνω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2012

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

   Στην 197/2012/05−10−2012 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών, η οποία ενέκρινε την 197/2012 απόφαση 
του Α.Χ.Σ. και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2734/Β/10−10−2012, 
στη σελίδα 42512 στη γραμμή 27 της πρώτης στήλης, ο 
τίτλος διορθώνεται ως εξής:

από το εσφαλμένο «Κατάργηση των αποφάσεων 
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 3304/84 (ΦΕΚ 

822/ Β/31.12.85) «αντικατάσταση της παραγράφου 4 
του άρθρου 37 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 
788/Β/31.12.1987» και 281/87 (ΦΕΚ 249/Β/19.5.1987) «έγκριση 
για διάθεση μπαχαρικών σε σκόνη»

στο σωστό «Κατάργηση των αποφάσεων του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου 3304/84 (ΦΕΚ 822/Β/31.12.85) 
«αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987» και 
281/87 (ΦΕΚ 249/Β/19.5.1987) «έγκριση για διάθεση μπα−
χαρικών σε σκόνη» και την τροποποίηση του άρθρου 
37 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών».

Επίσης στη σελίδα 42512 στη γραμμή 38 της δεύτερης 
στήλης, το Άρθρο 1 διορθώνεται ως εξής:

από το εσφαλμένο «Στη παράγραφος 4....»
στο σωστό «Στην παράγραφο 4....». 

 (Από το Υπουργείο Οικονομικών)  
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