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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία
ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΛΚΥΩΝ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1987
στην Αλβανία κ.λ.π. .....................................................................
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
MΠΑΡΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ,
γεν. 1968 στην Αλβανία κ.λ.π................................................
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΝΕΤΟ ΕΦΤΑΛΙΑ ον. συζ. ΒΑΓΓΕΛ, γεν. 1964 στην
Αλβανία κ.λ.π .....................................................................................
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 1958
στην Αλβανία κ.λ.π… .....................................................................
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών υπό στοι−
χεία : ΙΛΛΕΛ ΚΙΜΩΝ ον. πατρός ΜΙΣΟΝ, γεν. 1926
στην ΤΟΥΡΚΙΑ κ.λ.π… ...................................................................
Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής ΚΟΒΑΛΚ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ον. συζ. ΡΕΜΟ το γένος ΤΖΑΝΗ,
γεν. 1985 στην Ελλάδα. .............................................................
Διόρθωση απόφασης Πολιτογράφησης Ομογενούς
Αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΗΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ον.
πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ. .........................................................................
Απόφαση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ινστιτούτου Νεολαίας. ........................................
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με ια−
τρούς και οδοντιάτρους από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ........
Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία
ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΛΚΥΩΝ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1987 στην
Αλβανία κ.λ.π.
1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73818/23614/13.5.2009 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης τoυ ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία : ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΛΚΥΩΝ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν.

1987 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74179/25176/13.5.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών
υπό στοιχεία:
α) ΖΙΩΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1977
στην Αλβανία,
β) ΖΙΩΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1979
στην Αλβανία και
γ) ΖΙΩΓΚΑ ΑΡΓΚΕΝΤΑ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν.
1983 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74641/26912/13.5.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών
υπό στοιχεία :
α) ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛ ον. πατρός ΠΑΥΛΟ, γεν. 1960 στην
Αλβανία και
β) ΤΖΙΜΑ ΕΡΜΙΡΑ ον. συζ. ΒΑΣΙΛ, γεν. 1957 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.
4.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82007/31950/13.5.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών
υπό στοιχεία :
α) ΜΠΑΛΚΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ον. πατρός ΚΙΤΣΙΟΣ, γεν.
1966 στην Αλβανία και
β) ΜΠΑΛΚΟΝΗ ΖΟΥΛΙΕΤΑ ον. συζ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν.
1968 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
5.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 104825/26183/13.5.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών
υπό στοιχεία :
α) ΤΑΤΑ ΛΕΑΝΔΡΟ ον. πατρός ΚΩΣΤΑ, γεν. 1954 στην
Αλβανία και
β) ΤΑΤΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ον. συζ. ΛΕΑΝΔΡΟ, γεν. 1959 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110806/34080/13.5.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών
υπό στοιχεία :
α) ΝΤΕΝΕΚ ΑΡΤΕΜΟΝ ον. πατρός ΚΙΤΣΟ, γεν. 1973
στην Αλβανία και
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ρούσε την πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΜΗΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ
και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 734/22.4.2009 (τεύχος Β’ )
ως προς το όνομα πατρός, από το εσφαλμένο: «ΜΗΤΣΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ», στο ορθό «ΜΗΤΣΟΣ ΣΠΥ−
ΡΟΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(8)
Απόφαση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του Ινστιτούτου Νεολαίας.
Με την υπ’ αριθμ. Φ.908/56691/Η/19.5.2009 απόφαση
ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστι−
τούτου Νεολαίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2 του π.δ. 129/2006 (ΦΕΚ 141 Α’) α) γίνονται
δεκτές οι δηλώσεις παραιτήσεως των τακτικών μελών
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νεολαίας και συγκεκριμένα των
Γκίνη Στέλιου, Βουγιούκα Ιωάννη−Διονυσίου, Κρεμμύδα
Χρήστου, Πατσογιάννη Αικατερίνης και Λύκουρα Βασι−
λικής, β)ανασυγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ινστιτούτου Νεολαίας και για το υπόλοιπο της θητείας
τους ως εξής:
1. Καραγκούνης Αθανάσιος του Δημητρίου, ως Πρό−
εδρος,
2. Μουμτζής Νικόλαος του Στεφάνου, ως μέλος,
3. Αλεξόπουλος Θεοδόσης του Αθανασίου, ως μέ−
λος,
4. Λάμπου Δήμητρα του Νικολάου, ως μέλος,
5. Βίνης Χρήστος του Ιωάννη, ως μέλος.
γ) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. θα αναπληρώνει απόντα ή
κωλυόμενο ο Αλεξόπουλος Θεοδόσης του Αθανασίου.
δ) Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Στάβερη
Γερασιμούλα του Αλεξάνδρου, αποσπασμένη υπάλληλος
στο Ινστιτούτο Νεολαίας.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.10021/11314/2131
(9)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με ια−
τρούς και οδοντιάτρους από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 5 και 15 του άρθρου 27 του
ν.3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 48 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με τα:
α) άρθρο 10 του ν. 3302/2004 «Ρύθμιση ετήσιας άδειας
εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 267 Α’) και β)
άρθρο 37 παρ. 9 του ν.3518/2006 «Αναδιάρθρωση των
κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη−
πτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 272 Α’).
2) Την υπ’ αριθμ. ΔΙ.Π.Π/Φ. ΕΓΚΡ. 7/114/9892/30.4.2009
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.
33/2006 Π.Υ.Σ..
3) Την υπ’ αριθμ. 58/Συν.9η/19.3.2009 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

4) Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες παροχής ιατρι−
κών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ σε διάφορες περιοχές της χώρας, απο−
φασίζουμε: .
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων, με τα οποία
δύναται το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ να συνάψει συμβάσεις μίσθω−
σης έργου, σε οκτακόσιους ογδόντα επτά (887) ιατρούς
και οδοντιάτρους για να αντιμετωπισθούν άμεσες και
επιτακτικές ανάγκες παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε
ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ιδρύματος σε
διάφορες περιοχές της χώρας.
Η σύμβαση συνάπτεται για χρονικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών, εντός του οποίου πρέπει να περατωθεί το
ανωτέρω έργο, λύεται με την ολοκλήρωση του έργου
και η διάρκεια της δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα
(12) μήνες, με την συμπλήρωση των οποίων λήγει αυτο−
δικαίως χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.
Το Ίδρυμα θα δύναται να προβαίνει σε αντικατάσταση
των συμβαλλομένων ιατρών και οδοντιάτρων, όταν οι
συμβάσεις τους καταγγέλλονται για οποιαδήποτε λόγο,
για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη λήξη
της καταγγελλόμενης σύμβασης, εφόσον εξακολουθούν
να υπάρχουν ελλείψεις, υπό τον όρο να μην υπερβαίνουν
οι εν λόγω γιατροί και οδοντίατροι τους οκτακόσιους
ογδόντα επτά (887) συνολικά.
Οι ιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τους συμ−
βαλλόμενους ιατρούς και οδοντιάτρους από την ημε−
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης στα ιατρεία του ΙΚΑ
− ΕΤΑΜ ή στο ιδιωτικό τους ιατρείο, για είκοσι επτά
(27) ώρες την εβδομάδα. Το ωράριο θα είναι ελαστικό
ή μη και θα συμφωνείται από το συμβαλλόμενο ιατρό ή
οδοντίατρο και το προϊστάμενο διεύθυνσης της οικείας
υγειονομικής υπηρεσίας του Ιδρύματος.
Η συνολική αμοιβή κάθε ιατρού ή οδοντιάτρου ορίζε−
ται σε είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια (21.600,00) € μικτά
και θα καταβάλλεται με την παράδοση του έργου ή
τμηματικά ως δεδουλευμένα, ανεξαρτήτως περιστατι−
κών, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Σε περίπτωση που οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται
σε προβληματικές ή παραμεθόριες περιοχές, όπως
αυτές χαρακτηρίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις, ή
όπου δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορεί με
απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος να καταβάλλεται
μεγαλύτερη αμοιβή.
Οι συμβαλλόμενοι ιατροί και οδοντίατροι αναλαμβά−
νουν το έργο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους
ασφαλισμένους του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ σύμφωνα με τους κα−
νόνες της ιατρικής δεοντολογίας και τους κανονισμούς
του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση απουσίας του, ο συμβαλλόμενος ια−
τρός ή οδοντίατρος δεν δικαιούται αμοιβής, οφείλει
δε να ενημερώνει εγκαίρως τον οικείο προϊστάμενο
διεύθυνσης, ο οποίος εκδίδει απόφαση αναστολής της
σύμβασης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
To IKA−ETAM δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση πριν
από τη λήξη της χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποι−
ασδήποτε αποζημίωσης εάν:
1. ο συμβαλλόμενος ιατρός ή οδοντίατρος παραβεί
οποιονδήποτε από τους ουσιώδεις όρους της σύμβα−
σης
2. παύσει να παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες στους
ασφαλισμένους του Ιδρύματος για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ο συμβαλλόμενος ιατρός ή οδοντίατρος υποχρεούται
να παρέχει τις υπηρεσίες του για ένα (1) μήνα μετά την
υποβολής της γραπτής του παραίτησης, εκτός εάν αυτή
γίνει νωρίτερα δεκτή από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Με τη λύση της σύμβασης ή την για οποιονδήποτε
λόγο καταγγελία της, ο ιατρός ή οδοντίατρος οφείλει
να παραδώσει τα συνταγολόγια και λοιπά στοιχεία που
βρίσκονται στα χέρια του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. Φ.80425/9920/1893
(10)
Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄
297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
και άλλες συναφείς διατάξεις».
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 Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ
Α΄ 191) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/5.2.2004 απόφαση
επέκτασης των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προ−
σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απα−
σχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
5. Την υπ’ αριθμ. 2/13071/0022/18.5.1999 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών «υπερωριακή απασχόληση
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου».
6. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές απο−
φάσεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από
τις αρμόδιες Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασίας των
οικείων Νομαρχιών.
7. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης διοικητι−
κού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που προκύπτει από το γεγονός ότι το
Ίδρυμα διέρχεται περίοδο μεταρρύθμισης με εισαγωγή
νέων παραμέτρων και αρχών σε όλους τους τομείς
δραστηριότητάς του σε συνάρτηση με τις ευρισκόμενες
σε εξέλιξη εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφο−
ριακού Συστήματος.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 10.215,60 ευρώ
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έτους 2009 (ΚΑΕ
0261), αποφασίζουμε:
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Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας, για το διοικητικό προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ως εξής:
Για δεκαπέντε (15) διοικητικούς υπαλλήλους, που υπη−
ρετούν σε Περιφερειακές Μονάδες, Τοπικά Υποκαταστή−
ματα, Παραρτήματα και στη Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,
από 120 ώρες στον καθένα, για το έτος 2009, ήτοι χίλιες
οκτακόσιες −1.800− ώρες συνολικά και συγκεκριμένα:
1. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Τοπικό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αμαρουσίου κλάδου ΔΕ Δι−
οικητικών Γραμματέων εκατόν είκοσι −120− ώρες.
2. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Παράρτη−
μα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σκιάθου κλάδου ΔΕ Διοικητικού Εσόδων
εκατόν είκοσι −120− ώρες.
3. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Περιφερει−
ακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης κλάδου ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού εκατόν είκοσι −120− ώρες.
4. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Περιφερει−
ακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων εκατόν είκοσι −120− ώρες.
5. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Περιφερει−
ακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης κλάδου ΥΕ
Επιμελητών εκατόν είκοσι −120− ώρες.
6. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στη Διοίκηση
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κλάδου ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσω−
πικό εκατόν είκοσι −120− ώρες.
7. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Τοπικό Υπο−
κατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ευόσμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού εκατόν είκοσι −120− ώρες.
8. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Τοπικό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Διδυμοτείχου κλάδου ΥΕ Επι−
μελητών εκατόν είκοσι −120− ώρες.
9. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Περιφερειακό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λαμίας κλάδου ΔΕ Επιμελητών
Εισπράξεων Βεβαιωτών εκατόν είκοσι −120− ώρες.
10. Για δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Τοπι−
κό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πύλης Αξιού κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματεών από εκατόν είκοσι −120−ώρες,
ήτοι διακόσιες σαράντα −240− ώρες συνολικά.
11. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Τοπικό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πύργου κλάδου ΔΕ Διοικητι−
κού Εσόδων εκατόν είκοσι −120− ώρες.
12. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Τοπικό Υπο−
κατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κέρκυρας κλάδου ΔΕ Επιμελητών
Εισπράξεων Βεβαιωτών εκατόν είκοσι −120− ώρες.
13. Για δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Τοπικό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νεάπολης Θεσσαλονίκης κλά−
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματεών από εκατόν είκοσι −120−
ώρες, ήτοι διακόσιες σαράντα −240− ώρες συνολικά.
Οι ημέρες απασχόλησής τους είναι όλες οι ημέρες της
εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή).
Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της κάθε
Μονάδας, ο οποίος βεβαιώνει την πραγματοποίησή της.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31.12.2009.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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