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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ6Α 1131977 ΕΞ 2013 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1117082ΕΞ2013/23−7−2013 

(Β΄ 1779) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών, περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων, 
προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μο−
νάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γε−
νική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός 
οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις :
α) Της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 3 της 

υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 
− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της 
υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

β) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) «Αναμόρφω−
ση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την 
παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄ 265) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 
4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας του δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

γ) Της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 8 του 
άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως χαρακτηρίστηκε 
με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγρά−
φου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013».

δ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

ε) Των άρθρων 32, 34, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136 και 
137 του Π.Δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών», όπως ισχύουν.

στ) Του Π.Δ. 43/2007 (Α΄ 43) «Σύσταση Γενικής Δ/
νσης Κέντρου πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών 
(ΚΕ.Π.Υ.Ο.) ».

ζ) Του Π.Δ. 61/1997 (Α΄ 53) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1117082ΕΞ2013/23−7−2013 (Β΄ 1779) 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομι−
κών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσι−
μων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης 
ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ−
στημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής».
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3. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/24−9−2012 (Β΄ 2574) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι−
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο−
μικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

4. Την ανάγκη εφαρμογής και υλοποίησης των δια−
τάξεων της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 3 της 
υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως προστέθηκε με την πε−
ρίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου 
Β΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107), περί 
μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματεί−
ας Πληροφοριακών Συστημάτων, που αφορούν στην 
άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, 
του προσωπικού και των διαθέσιμων πόρων στην Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

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

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 της αριθμ. Δ6Α 
1117082ΕΞ2013/23−7−2013 (Β΄ 1779) απόφασής μας «Μετα−
φορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων 
οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορι−
σμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», ως ακο−
λούθως:

α) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
1, ως εξής:

«Στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται από 31/07/2013 
οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιμοι πόροι 
των κατωτέρω οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυν−
σης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του ίδιου Υπουργείου, καθώς και 
των συλλογικών οργάνων της Γ.Γ.Π.Σ., που αφορούν 
στην άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοί−
κησης και καθορίζονται οι παρακάτω οργανικές θέσεις 
προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών 
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, ανά κατηγορία, κλάδο και 
ειδικότητα, ως οργανικές θέσεις της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το προσωπικό το 
οποίο μεταφέρεται σε αυτές από την Γ.Γ.Π.Σ., ως εξής :»

β) Αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της υποπαρα−
γράφου Α΄ της παραγράφου 1, το οποίο έπεται της 
περίπτωσης γγ΄, ως εξής :

«Από την έναρξη λειτουργίας των οργανικών μονάδων 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες 
θα ασκούν και τις μεταφερόμενες από την Γενική Γραμ−
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αρμοδιότητες, θα 
παύσουν να λειτουργούν η Δ32. Διεύθυνση Εισαγωγής 
και Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ και τα Τμήματα της, καθώς 
και τα Τμήματα της Δ 30. Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ, 
που αναφέρονται στην περίπτωση αα' της παρούσας 
υποπαραγράφου.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1117082ΕΞ2013/ 
23.7.2013 (Β΄ 1779) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Αριθμ.     Γ.Π. 81442 (2)
Καθορισμός πρόσθετων – ειδικών κριτηρίων επιλογής 

προσωπικού, που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσι−
μότητας, για τη στελέχωση νοσοκομειακών δομών, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
(1) Τις διατάξεις :
1) Των άρθρων 90 και 91, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄ 

23/07/13) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις».

2) Της υποπαραγράφου Ζ.2, της παραγράφου Ζ, του 
άρθρου πρώτου, του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄/12/11/2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

3) Των παραγράφων 1α και 4 του άρθρου 34, του Ν. 
4038/2012 (ΦΕΚ 14Α΄/02/02/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
που αφορούν στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής προσαρμογής 2012 – 2015».

4) Της παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226Α΄/27/10/11) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

5) Του άρθρου 17, του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α΄/2011) 
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις». 

6) Των άρθρων 48, 52 και 90, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
1998Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

7) Του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76Α΄/10/03/00), περί «Οργα−
νισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

8) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/2012) «Ίδρυση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών».

9) Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153Α΄/25/06/2013) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

10)  Της υπ’ αριθμόν ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274 (ΦΕΚ 1992 
Β΄/14/08/2013) «καθορισμός της διαδικασίας επιλογής 
των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κρι−
τηρίων επιλογής και κατάταξής τους, καθώς και του 
τρόπου μοριοδότησής τους»

(2) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ, απο−
φασίζουμε:

Στο πλαίσιο της κινητικότητας και της διαδικασίας 
επιλογής προσωπικού, πλην ιατρών του ΕΣΥ, μονίμων 
ιατρών και ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχό−
λησης, Φορέων εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, που 
έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2, της παραγράφου 
Ζ, του άρθρου πρώτου, του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄/ 
12/11/2012), που διενεργείται με βάση τα κριτήρια των πε−
ριπτώσεων α΄, β΄ και γ΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 
90, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄/23/07/2013) , καθορίζουμε 
τα ακόλουθα πρόσθετα – ειδικά κριτήρια :
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,

Φορέων εποπτείας Υπουργείου Υγείας, πλην ια−
τρικού των ως άνω κατηγοριών, που έχει τεθεί σε 
καθεστώς διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της κινητι−

κότητας 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΟΙ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΟΡΙΑ

(A) Προϋπηρεσία 
σε Δημόσια
Νοσοκομεία

Έως πέντε (5) έτη 20

Άνω των πέντε (5) ετών 30

ΣΥΝΟΛΟ (Μέγιστο) 30*

(B) Προϋπηρεσία 
σε λοιπούς Φο−
ρείς εποπτείας 
Υπουργείου 
Υγείας

Έως πέντε (5) έτη 10

Άνω των πέντε (5) ετών 20

ΣΥΝΟΛΟ (Μέγιστο) 20*

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 30

* Εφόσον ο αξιολογούμενος καλύπτει, ταυτόχρονα, 
τα κριτήρια των κατηγοριών Α και Β, η μέγιστη μορι−
οδότησή του δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανώτατη 
μοριοδότηση της κατηγορίας Α, δηλαδή τα 30 μόρια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 921/92568 (3)
    Έγκριση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασί−

ας (Ε.Σ.Σ.Ε.) ετών 2013 – 2015 των τακτικών υπαλλή−
λων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα−
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ..

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8, της περ. ε΄ 

της παρ 2 του άρθρου 10 και της παρ. δ΄ του άρθρου 12 
του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α΄), «Οργάνωση και λειτουρ−
γία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και 
άλλες διατάξεις».

β) Της περ. 12 της υποπαραγρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι−
κής 2013–2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής 2013−2016».

γ) Του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), «Ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις». 

δ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

ε) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄), «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

ζ) Της Πράξης 6 της 28.2.2012 του Υπουργικού Συμβου−
λίου (ΦΕΚ 38 Α΄), «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή 
της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012». 

2. Την αριθμ. Υ44/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Χαρακόπουλο Μάξιμο».

3. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Ορ−
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
– Ν.Π.Ι.Δ. που εγκρίθηκε με την αριθμ. 287819/10−8−2005 
(ΦΕΚ 1163 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 244134/27−1−2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) και 325804/ 
25.11.2008 (ΦΕΚ 2411 Β΄) όμοιες.

4. Την αριθμ. 91/23−7−2013 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. σχετικά με την κατάρτιση και 
υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργα−
σίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) ετών 2013 – 2015 με τους όρους αμοιβής 
και εργασίας των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού.

5. Την αριθμ. 20089/103038/26−8−2013 απόφαση του 
Υπουργού του Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχε−
τικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 
2014 και 2015.

6. Τις αριθμ. 9484/17−7−2013, 9485/17−7−2013, 9486/ 
17.7.2013, 9487 /17−7−2013 και 9491/17−7−2013 αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης της αρμόδιας Οικονομικής υπη−
ρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. για την έγκριση δέσμευσης των σχε−
τικών πιστώσεων για το έτος 2013.

7. Το αριθμ. 2/46012/0022/29−5−2013 έγγραφο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικο−
νομικών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 442.000,00 ευρώ πε−
ρίπου, για το έτος 2013 και για καθένα από τα επόμενα 
έτη 2014 και 2015, η οποία για το έτος 2013 θα καλυφθεί 
από τους Κ.Λ. 60.00.100, 60.00.101, 60.00.102, 60.02.990, 
62.05.072 και 60.03.000 του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. 
και για τα επόμενα έτη 2014 και 2015 θα εγγραφούν 
σχετικές πιστώσεις στους αντίστοιχους προϋπολογι−
σμούς, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Ερ−
γασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) ετών 2013 – 2015 με τους όρους αμοιβής 
και εργασίας των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ., η 
οποία έχει ως εξής:

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Ε.Σ.Σ.Ε.)  ΕΤΩΝ 2013−2015

Όροι αμοιβής και εργασίας των τακτικών υπαλλήλων 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.).

Στην Αθήνα σήμερα 24 Ιουλίου 2013 και στα γραφεία 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) οι υπογράφοντες αφενός μεν Βασίλειος Έξαρ−
χος, Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. και αφετέρου οι Αντώνιος 
Καρανίκας και Ιωάννης Καφετζόπουλος, Πρόεδρος και 
Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Πανελλήνιου Συλ−
λόγου Εργαζομένων ΕΛ.Γ.Α., όλοι νόμιμα εξουσιοδοτη−
μένοι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση 
και υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογι−
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κής Σύμβασης Εργασίας, με την οποία καθορίζονται οι 
όροι αμοιβής και εργασίας των τακτικών υπαλλήλων 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, 
ως ακολούθως : 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2013 − 2015

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Παροχές μη μισθολογικής φύσης

1. Οι παροχές μη μισθολογικής φύσης που προβλέ−
πονται στις Ε.Σ.Σ.Ε. ετών 1995 – 2009 εξακολουθούν να 
ισχύουν εφαρμοζομένων και των διατάξεων των νόμων 
3833/2010, 3845/2010, 3899/2010, 4024/2011 και 4046/2012 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

2. Το βοήθημα τοκετού που προβλέπεται σύμφωνα 
με τη ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 2 της Ε.Σ.Σ.Ε. 
ετών 2008−2009, αυξάνεται κατά εκατό (100,00) Ευρώ 
και διαμορφώνεται σε διακόσια (200,00) Ευρώ για τη 
γέννηση του 1ου παιδιού και του 2ου παιδιού και από το 
τρίτο παιδί και μετά αυξάνεται κατά διακόσια (200,00) 
Ευρώ και διαμορφώνεται σε επτακόσια (700,00) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Άδειες

1. Η ολιγόωρη άδεια απουσίας μέχρι τρεις (3) ώρες 
ανά μήνα, που προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 9 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., αυ−
ξάνεται κατά μία (1) ώρα. 

2. 1. Ο χρόνος εργασίας του γονέα τακτικού υπαλλή−
λου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον 
έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, 
εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) 
ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες 
άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν 
κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειω−
μένου ωραρίου.

Στις περιπτώσεις τέκνων με ειδικές ικανότητες, η πα−
ραπάνω άδεια της μιας ώρας παρατείνεται μέχρι της 
συμπλήρωσης του δωδέκατου έτους της ηλικίας τους, 
μετά από σχετική βεβαίωση διευθυντή κλινικής δημόσιου 
νοσοκομείου.

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμέ−
νος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία (1) ώρα 
μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
αυτής προσαυξάνεται κατά έξι (6) μήνες ή η άδεια εννέα 
(9) μηνών του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου 
προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου το μειωμένο 
ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη.

2. Αν και οι δύο γονείς είναι τακτικοί υπάλληλοι του 
ΕΛ.Γ.Α. ή ο/η σύζυγος του τακτικού υπαλλήλου του 
ΕΛ.Γ.Α. δικαιούται την ίδια διευκόλυνση της προηγού−
μενης παραγράφου από την υπηρεσία του, με κοινή δή−
λωσή τους που κατατίθεται στην υπηρεσία προσωπικού 
του ΕΛ.Γ.Α. καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει 
χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, 
εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθο−
ρίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει 
χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά 
όρια της προηγούμενης παραγράφου.

Αν ο/η σύζυγος της/του τακτικού υπαλλήλου του 
ΕΛ.Γ.Α. εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιού−
ται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος 
ή η σύζυγος τακτικός υπάλληλος δικαιούται να κάνει 
χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 1 κατά το 
μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει 
χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή 
κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύν−
σεων της παραγράφου 1. 

Αν η σύζυγος του τακτικού υπαλλήλου δεν εργάζεται 
ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν 
δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της πα−
ραγράφου 1 , εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης 
κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής 
παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγει−
ονομικής Επιτροπής. 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Διατηρούμενες Διατάξεις

Kατά τα λοιπά θέματα πέραν των μισθολογικών, τα 
οποία ρυθμίστηκαν με την περ. 12 της υποπαρ. Γ.1 της 
παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, ισχύουν 
οι διατάξεις των Ε.Σ.Σ.Ε. ετών 1995 − 2009, στο μέτρο 
που αυτές δεν τροποποιούνται με την παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Ισχύς Ε.Σ.Σ.Ε.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. έχουν αναδρομική 
ισχύ από 1−1−2013».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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