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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 473
25 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. απόφ. 31
Α) Έγκριση υπερωριακής εργασίας κατά τις εργάσιμες
και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες πέ−
ραν ή προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου των μονίμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου και ορισμένου χρόνου υπαλλήλων
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλι−
στικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για το έτος 2016, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α/16−12−2015).
Β) Ανάκληση της μη δημοσιευθείσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως απόφασης Δ.Σ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με αριθ−
μό 7/Συν. 2/21−1−2016.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ –
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
(Συνεδρίαση της 4/11−02−2016)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ αφού έλαβε
υπόψη:
1) Την πρόταση του Προέδρου Δ.Σ. − Διοικητή ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Διονύσιου Χαράλαμπου Καλαματιανού για
συζήτηση Εκτός Ημερήσιας Διάταξης του θέματος:
«Α) Έγκριση υπερωριακής εργασίας κατά τις εργάσιμες
και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες πέραν
ή προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των
μονίμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισμένου χρόνου υπαλλήλων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για
το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16−12−2015). Β) Ανάκληση της
μη δημοσιευθείσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
απόφασης Δ.Σ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με αριθμό 7/Συν. 2/21−1−2016»,
η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή, λόγω του ότι πρόκειται
περί επείγοντος, το οποίο δεν επιδέχεται αναβολή.
2) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του A.N. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/
21−6−1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
μεταγενέστερα.
β) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−1937 ΦΕΚ 34/τ.Β΄/1937).
γ) Του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
ε) Του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013
και άλλες διατάξεις» με τις οποίες ιδρύθηκε το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) στο ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ.
στ) Του άρθρου 1 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄) «Μέτρα
κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και
άλλα θέματα» με τις οποίες καθορίζεται η λειτουργία
για όλο το εικοσιτετράωρο της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγ−
χου Εσόδων Ασφάλισης (Ε.Υ.Π.Ε.Α.)−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
ζ) Του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις.»
3) Την αριθμ. Φ. 10021/34047/1007/25−11−2013 (ΦΕΚ
3073 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διάρθρωση, αρμοδιότη−
τες, στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και άλλα οργανωτικά θέματα Κ.Ε.Α.Ο.
και ΙΚΑ−ΕΤΑΜ»
4) Την αριθμ. Φ10021/οικ.9075/1213/12−4−2012 (ΦΕΚ 1404
Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης «Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
και της Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης».
5) Την με Α.Π.:Μ70/4/11−02−2016 εισήγηση της Δ/νσης
Διοικητικού Προσωπικού με το ανωτέρω θέμα.
6) Τις κατωτέρω συγκεκριμένες εργασίες για την αντι−
μετώπιση των οποίων, ως εκτάκτων και επειγουσών,
υφίσταται η ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που υπηρετούν στις μονάδες,
κατά το έτος 2016.
− Ρύθμιση καθυστερούμενων εισφορών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4231/2015, παρακολού−
θηση της πορείας των ρυθμίσεων σε καθημερινή βάση.
− Έλεγχος, on−line παρακολούθηση και συμφωνία των
τραπεζικών λογαριασμών για την άμεση απόδοση των
εσόδων στους δικαιούχους ΦΚΑ.
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− Σύνταξη οικονομικών στοιχείων εκτέλεσης προϋπο−
λογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς
και σύνταξη−υποβολή στατιστικών δελτίων Φορέων Γε−
νικής Κυβέρνησης.
− Τήρηση Μητρώου Εργαζομένων και επικαιροποίηση
της υπαλληλικής τους κατάστασης.
− Παροχή στοιχείων υπευθύνων επιχειρήσεων προς
το τμήμα Ποινικής Δίωξης.
− Συνεχής επικαιροποίηση του Μητρώου Οφειλετών.
− Αποστολή στοιχείων τα οποία αντλούνται από το
Εθνικό Τυπογραφείο και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) προς βελτίωση του Μητρώου Εργοδοτών.
− Ηλεκτρονική παρακολούθηση κατασχέσεων.
− Διαχείριση και παρακολούθηση οφειλετών ειδικού
ενδιαφέροντος.
− Διαχείριση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων τα
οποία προκύπτουν κατά την παραγωγική λειτουργία
των κατασχέσεων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, εις
χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων και της απαιτούμενης
ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας με την ΤΕΙ−
ΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
− Έλεγχος (testing) και παρακολούθηση της παραγω−
γικής λειτουργίας των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
προς οφειλέτες και τρίτους Φορείς.
− Διαχείριση υλοποίησης τροποποιήσεων του λογι−
σμικού του ΟΠΣ/ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που προκύπτουν από ειδικές
και έκτακτες ανάγκες.
− Διεκπεραίωση αιτημάτων συναλλασσομένων και
υπηρεσιών μέσω εγγράφων και ηλεκτρονικού ταχυ−
δρομείου.
− Αξιολόγηση στατιστικών αναφορών, ρυθμίσεων, ατο−
μικών ειδοποιήσεων.
− Αρχειοθέτηση διεκπεραιωμένης αλληλογραφίας.
− Διαχωρισμός των οφειλών με κριτήριο την εισπρα−
ξιμότητά τους, αξιολόγηση των σχετικών εκθέσεων των
περιφερειακών Υπηρεσιών του ΚΕΑΟ και κατάρτιση ει−
σηγήσεων για το χαρακτηρισμό οφειλών οι οποίες δεν
είναι δυνατόν να εισπραχθούν.
− Έλεγχος εργοδοτών που έχουν ενταχθεί σε επιδο−
τούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν την
καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της απα−
σχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
− Διαρκής παρακολούθηση της on−line διαδικασίας
χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.
− Έλεγχος όλων των οικοδομοτεχνικών έργων και
ειδικότερα των παλαιοτέρων ανέλεγκτων, καθώς και
διεκπεραίωση σημειωμάτων αυθαίρετων οικοδομών και
εκκαθάριση οικοδομικών έργων.
− Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους εργοδότες
για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και την
αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μέσω της Ειδικής
Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.).
− Έλεγχος Κοινών Επιχειρήσεων, με προτεραιότητα
των παλαιότερων ανέλεγκτων επιχειρήσεων για την
αποφυγή παραγραφής εισφορών, διεκπεραίωση καταγ−
γελιών, διεκπεραίωση σημειωμάτων που σχετίζονται
με το πραγματικό της απασχόλησης, τον έλεγχο των
ημερών ασφάλισης. Επίσης, επεξεργασία των εκθέσεων
ελέγχου της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των σημειωμάτων ελέγχου
του Σ.ΕΠ.Ε. για τον εντοπισμό των εργοδοτών που πα−
ραβαίνουν τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
− Παρακολούθηση της νέας διαδικασίας Κεντρικού
Ελέγχου Δηλωθέντων−Καταβληθέντων με ταυτόχρονη

έκδοση Πράξεων Επιβολής Εισφορών με κεντρική διαδι−
κασία και της επίδοσης αυτών για την ενημέρωση της
ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων.
− Διενέργεια στοχευμένων ελέγχων σε εργοδότες
κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων, οι
οποίοι επιλέγονται με εφαρμογή του λογισμικού «Risk
Analysis Εσόδων», το οποίο έχει ενταχθεί στις τακτι−
κές λειτουργικές δράσεις των Υπηρεσιών Εσόδων, με
συνεχή ροή αναζήτησης εργοδοτών που πρέπει να
ελεγχθούν σε μηνιαία βάση και αναφορά για τα απο−
τελέσματα των ελέγχων αυτών, εντός του ιδίου μηνός.
− Εντατικοποίηση, με ορισμό ελαχίστου αριθμού, διε−
νεργούμενων επιτόπιων ελέγχων κοινών επιχειρήσεων
και οικοδομοτεχνικών έργων κατά μήνα.
− Διαχείριση με την έκδοση καταλογιστικών πράξε−
ων των αποτελεσμάτων των διασταυρωτικών ελέγχων
στους εργοδότες βάσει των στοιχείων του απασχο−
λούμενου προσωπικού, όπως αυτά προκύπτουν από τις
καταχωρήσεις του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (υπουργική
απόφαση αριθ. 5072/6/25−2−2013, ΦΕΚ 449/τ.Β/2013).
− Μετά την από 1/6/2014 κατάργηση της υποχρέωσης
τήρησης από τους εργοδότες του Ε.Β.Κ.Ν.Π., τροποποι−
ήθηκαν οι αρμοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Εντάσσεται πλέον στις αρμοδιότητες τους ο
έλεγχος υποβολής και ορθής τήρησης ή μη των εντύπων
Ε 3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε 4 (Πίνακας Προσω−
πικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και η επιβολή των αντίστοιχων
κυρώσεων κατά τα πρότυπα του Σ.ΕΠ.Ε.
− Ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ και
ΤΑΠΙΤ μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στην Α.Π.Δ. μέσω των διαδικασιών του ΟΠΣ/
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4225/2014.
− Παρακολούθηση της ορθής καταχώρισης των ενταγ−
μένων στην ΑΠΔ εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ και ΤΑΠΙΤ και
της αντίστοιχης απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών
υπέρ αυτών.
− Είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΥ−
ΤΕΚΩ και διαδικασία για την ένταξη τους στην ΑΠΔ
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
− Λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος
των οφειλετών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
− Διεκπεραίωση υποθέσεων για την υπαγωγή των
μακροχρόνιων ανέργων στην προαιρετική ασφάλιση
προκειμένου να θεμελιώσουν πλήρες συνταξιοδοτικό
δικαίωμα λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2874/2000 και την Φ21/οικ. 1177/2001 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
− Υλοποίηση της διασύνδεσης του Μητρώου Ασφαλι−
σμένων με το Εθνικό Δημοτολόγιο και το Εθνικό Ληξιαρ−
χείο για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας αναζήτησης
και ελέγχου στοιχείων αναγκαίων για την απογραφή ή
μεταβολή στοιχείων των ασφαλισμένων.
− Λειτουργία νέων Κέντρων Ανακεφαλαίωσης (ΚΑΝ)
για την έκδοση αποφάσεων προσδιορισμού χρόνου
ασφάλισης στους ασφαλισμένους του Ιδρύματος, οι
οποίοι θα υποβάλουν αίτημα (σύμφωνα με το άρθρο 47
του Ν.2676/1999) πριν την θεμελίωση του συνταξιοδοτι−
κού τους δικαιώματος, με σκοπό την ταχύτερη έκδοση
των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
− Διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης για την
ελαχιστοποίηση του χρόνου απονομής σύνταξης στους
δικαιούχους, μέσω ανασχεδιασμένων διαδικασιών.
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− Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ομαλή λειτουρ−
γία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για
την εξυπηρέτηση της ευαίσθητης ομάδας των ατόμων
με αναπηρία, αφότου ανατέθηκε στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ η πι−
στοποίηση του βαθμού αναπηρίας για την εξασφάλιση
ενιαίας υγειονομικής κρίσης των ασφαλισμένων όλων
των ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του
Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων με τη δημι−
ουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (άρθρο
6 παρ. 1 του Ν.3863/2010).
− Ολοκλήρωση ελέγχου ευρημάτων απογραφής συ−
νταξιούχων προς αποφυγή ή διακοπή καταβολής σύ−
νταξης σε μη δικαιούχους.
− Έκθεση απόψεων της Υπηρεσίας επί πολύ μεγάλου
αριθμού εφέσεων των συνταξιούχων που έχουν προσφύ−
γει ομαδικά ή μεμονωμένα στα Διοικητικά Δικαστήρια
διεκδικώντας τη χορήγηση χρηματικών παροχών από
το Ίδρυμα.
− Νομοθετική επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν
κατά τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφορι−
ακού Συστήματος και ιδίως λόγω της επέκτασης και
ολοκλήρωσης του Ο.Π.Σ. και την ομαλή ένταξη των
ταμείων και κλάδων στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Κατάρτιση σχε−
δίων νομοθετικών διατάξεων, κανονισμών, υπουργικών
αποφάσεων, προώθηση τους στα αρμόδια νομοθετικά
όργανα, παρακολούθηση της πορείας και υποστήριξη
όπου κρίνεται απαραίτητο.
− Ολοκλήρωση και επέκταση του προγράμματος «Κατ’
Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων».
− Παραγωγική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και προ−
σωπικού με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών
και τη μείωση της επισκεψιμότητας πολιτών στις μο−
νάδες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
− Διεκπεραίωση αιτημάτων για την παροχή κοινωνι−
κοασφαλιστικής προστασίας ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων (ανέργων, προστατευομένων υπερηλίκων γο−
νέων χαμηλού εισοδήματος των ασφαλισμένων του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κ.λπ.).
− Διεκπεραίωση αιτημάτων για την χορήγηση του επι−
δόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και επανέλεγ−
χος όλων των δικαιούχων του επιδόματος.
− Συνεχής διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης
τελικών χρηστών των προς ένταξη στο Ο.Π.Σ. Υποκ/των
για τις ευρισκόμενες σε εξέλιξη εφαρμογές του Ο.Π.Σ.
− Υποστήριξη διαδικασιών μέχρι την υλοποίηση της
πλήρους λειτουργίας του νεοσύστατου Εθνικού Οργα−
νισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με προ−
σωπικό και τεχνικά μέσα.
− Έκδοση εγκυκλίων διαταγών και γενικών εγγράφων
για την υλοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν θέ−
ματα αρμοδιότητας κάθε Διεύθυνσης.
− Εργασίες που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ λόγω προγράμματος καταργήσεων και
συγχωνεύσεων Μονάδων, το οποίο είναι σε εξέλιξη
και για το έτος 2016 με τακτές ημερομηνίες ολοκλή−
ρωσης των σχετικών ενεργειών. Οι βασικές εργασίες
των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης στο
πλαίσιο αυτό, συνίστανται σε μεταφορά−μεταστέγαση
των Υπηρεσιών της Διοίκησης σε ένα κτίριο, επισκέψεις
στις εμπλεκόμενες Μονάδες (καταργούμενες ή υποδο−
χής συγχωνευόμενων), διαχείριση της συγχώνευσης ή
κατάργησης, μελέτες λειτουργικών αναδιαρρυθμίσεων,
κατασκευές και διαχείριση του υπάρχοντος εξοπλισμού,
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με παράλληλη δράση τη συνεργασία με τους κατά τό−
πους Δήμους για τη δημιουργία Γραφείων Κοινωνικής
Ασφάλισης σε παραχωρηθέντες χώρους στα Δημοτικά
Διαμερίσματα. − Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών και σε άλ−
λους φορείς [Π.Ε.Δ.Υ.− Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ν.3918/2011, Ν.4038/2012
και Ν.4238/2014)] της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης
και της Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται: α) στο ποσό των οκτώ εκα−
τομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων έντεκα
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών −8.207.711,28 €− για τους
υπαλλήλους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η δε σχετική πίστωση έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για το
έτος 2016 στους ΚΑΕ 0261 και 0263, ο οποίος εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 192/28ηΣυν/18−12−2015 απόφαση του
Δ.Σ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και β) στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων
ευρώ −600.000,00 €− για τους υπαλλήλους του Κ.Ε.Α.Ο., η
δε σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
του Κ.Ε.Α.Ο. για το έτος 2016 στον ΚΑΕ 0261.
8) Τις απόψεις των μελών.
9) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση
της Υπηρεσίας και τη λευκή ψήφο της Χ. Κουτσιούμπα,
αποφασίζει ομόφωνα:
1) Την έγκριση της υπερωριακής εργασίας κατά τις
εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές
ώρες πέραν ή προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου των μονίμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, υπαλλήλων
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του Κ.Ε.Α.Ο. για το έτος 2016 σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄):
Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν,
καθώς και ο αριθμός των απαιτούμενων ωρών υπερωρι−
ακής απασχόλησης συνολικά για τις ανωτέρω εργασίες
για το έτος 2016 αναλύεται ως εξής:
Α. Για υπερωριακή εργασία που παρέχεται κατά τις
απογευματινές ώρες και μέχρι την 22η ώρα: − Έξι χι−
λιάδες εξακόσιοι εβδομήντα πέντε −6.675− υπάλληλοι
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ όλων των κλάδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ): ένα
εκατομμύριο εξακόσιες δύο χιλιάδες −1.602.000− ώρες
− Εξακόσιοι −600− υπάλληλοι του Κ.Ε.Α.Ο. όλων των κλά−
δων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ): εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες
−144.000− ώρες
Β. Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.)
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ:
Εκατό −100− υπάλληλοι της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ όλων
των κλάδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ):
− Για υπερωριακή εργασία που παρέχεται κατά τις
απογευματινές ώρες και μέχρι την 22η ώρα: είκοσι τέσ−
σερις χιλιάδες −24.000− ώρες
− Για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέ−
χεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή πέραν της
υποχρεωτικής: δέκα εννιά χιλιάδες διακόσιες −19.200−
ώρες.
Για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που πα−
ρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας (ΟΧΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ): εξήντα χιλιάδες
−60.000− ώρες.
− Για εργασία που παρέχεται κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής: δέκα εννιά
χιλιάδες διακόσιες −19.200− ώρες.
− Για εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και
λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται για τη συ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
(ΟΧΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ): σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες
−49.600− ώρες
Γ. Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ:
1. Για νυχτερινή εργασία ή ημερήσια Κυριακών και
λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται για τη συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
(ΟΧΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ):
− Εβδομήντα τέσσερις −74− υπάλληλοι κλάδων ΠΕ και TE:
τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι −35.520− ώρες
− Εβδομήντα δύο −72− υπάλληλοι κλάδων ΔΕ και ΥΕ: τρι−
άντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα −34.560− ώρες
2. Για εργασία που παρέχεται κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:
− Εβδομήντα τέσσερις −74− υπάλληλοι κλάδων ΠΕ και
TE: δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες οκτώ −14.208− ώρες.
− Εβδομήντα δύο −72− υπάλληλοι κλάδων ΔΕ και ΥΕ: δέκα
τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τέσσερις −13.824− ώρες.
Η κατανομή των ανωτέρω ωρών υπερωριακής απασχό−
λησης θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης
θα είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κάθε Μονάδας.

Η δε ετήσια δαπάνη που απαιτείται, ανέρχεται: α) στο
ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιά−
δων επτακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών
− 8.207.711,28 €− για τους υπαλλήλους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η
δε σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για το έτος 2016 στους ΚΑΕ 0261 και
0263, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 192/28ηΣυν/
18−12−2015 απόφαση του Δ.Σ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και β) στο ποσό
των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ −600.000,00 €− για τους
υπαλλήλους του Κ.Ε.Α.Ο., η δε σχετική πίστωση έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Κ.Ε.Α.Ο. για το έτος
2016 στον ΚΑΕ 0261.
2) Την ανάκληση της με αριθμό 7/Συν. 2/21−1−2016 μη
δημοσιευθείσας στην εφημερίδα της Κυβέρνησης από−
φασης Δ.Σ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επι−
κύρωση των πρακτικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. − Διοικητής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ− ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
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