
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1 Σύμβαση πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης τή-
ρη σης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λο-
γαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύ-
ει στην Αθήνα (Αμερικής 4) με την επωνυμία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με αντικείμενο α) τη 
χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το 
ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων 
εκατομμυρίων ευρώ (2.400.000.000,00 €) με δυ-
νατότητα επέκτασης μέχρι εκατό εκατομμύρια 
ευρώ (100.000.000,00 €) σε ανοιχτό λογαριασμό 
για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά 
την περίοδο από 16-10-2016 μέχρι 15-10-2017, 
σύμφωνα με τον κανονισμό 1306/2013 του Συμ-
βουλίου για τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωρ-
γικής Πολιτικής και β) την ανάληψη από αυτήν 
της τήρησης και της ταμειακής διαχείρισης του 
Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από 16.10.2016 μέχρι 15.10.2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του 
Ενι αίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων 
(Ε.Τ.Α.Α.) - Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειο-
νομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) και Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) 
και του κλάδου κύριας Σύνταξης του Οργανισμού 
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), 
για την κάλυψη μέρους των ελλειμμάτων τους για 
το έτος 2016.

3 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Μουσείο Ακρό-
πολης, που πληρούνται από πρόσωπα που προ-
στατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών.

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

(1)
  Σύμβαση πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης 

τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 

(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 

της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει 

στην Αθήνα (Αμερικής 4) με την επωνυμία «ΤΡΑ-

ΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με αντικείμενο α) τη χρημα-

τοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό 

των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομ-

μυρίων ευρώ (2.400.000.000,00 €) με δυνατότη-

τα επέκτασης μέχρι εκατό εκατομμύρια ευρώ 

(100.000.000,00 €) σε ανοιχτό λογαριασμό για 

χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά 

την περίοδο από 16-10-2016 μέχρι 15-10-2017, 

σύμφωνα με τον κανονισμό 1306/2013 του Συμ-

βουλίου για τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γε-

ωργικής Πολιτικής και β) την ανάληψη από αυ-

τήν της τήρησης και της ταμειακής διαχείρισης 

του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από 16.10.2016 μέχρι 15.10.2017.

  Στην Αθήνα στις 12/10/2016 μεταξύ:
α) Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμι-

μα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Ευάγγελο Αποστόλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οι-
κονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη και

β) Της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο 
αυτής Γεώργιο Πουλόπουλο, συνομολογούνται και συμ-
φωνούνται τα ακόλουθα:

Προοίμιο
Έχοντας υπόψη:
Α) Την υπ' αριθμ. 6169/Χ.Δ./2014 Σύμβαση (ΦΕΚ 2998/

Β΄/06-11-2014)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β) Την από 15/10/2015 Πρόσθετη Πράξη (ΦΕΚ 2263/
Β΄/20.10.2015)

Γ) Τις αποφάσεις έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης 
αριθμ. 2/21251/ΔΠΓΚ/26.03.2014 και 2/61220/ΔΠΓΚ/

11.09.2014 για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού πο-
σού 85.000.000 € για τα έτη 2015-2016 και 85.000.000 € 
για τα έτη 2017-2018 αντίστοιχα, ήτοι 42.500.000 € κατ' 
έτος για την ανάθεση υπηρεσιών τήρησης, ταμειακής 
διαχείρισης και χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαρια-
σμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛ.Ε.ΓΕ.Π.) για 
το οικονομικό έτος 16.10.2014-15.10.2015 και την υπο-
γραφή των πρόσθετων πράξεων ετών 2016-2018 και 
ειδικότερα για την κάλυψη τόκων και προμήθειας κα-
θώς επίσης και την κάλυψη οποιωνδήποτε ανοιγμάτων 
στη χρηματοδότηση από δημοσιονομικές διορθώσεις, 
αναστολές πληρωμών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που 
απορρέουν από την υπογραφή της παρούσας σύμβα-
σης, οι οποίοι θα βαρύνουν τη σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του «ΕΛ.Ε.ΓΕ.Π.» και θα καλύπτονται 
με επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Κράτους (Φορέας 29/110, ΚΑΕ 2112 «Κάλυψη Ελλείμμα-
τος ΕΛ.Ε.ΓΕ.Π.»). Σε περίπτωση μη επάρκειας της αρχικής 
δέσμευσης πίστωσης, δύναται να εγκριθεί συμπληρω-
ματική δέσμευση πίστωσης χωρίς την τροποποίηση της 
παρούσας πρόσθετης πράξης.

Περαιτέρω με βάση τα μέχρι σήμερα συμβατικά ισχύ-
οντα, συνομολογείται η παρούσα Πρόσθετη Πράξη που 
έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1ο
Με την 6169/Χ.Δ./2014 (ΦΕΚ Β΄ 2998/06-11-2014) σύμ-

βαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας 
Πειραιώς Α.Ε., αυτή ανέλαβε

α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι 
του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκα-
τομμυρίων ευρώ (2.400.000.000,00 €) (ανοιχτή πίστω-
ση) του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών 
Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 
#100.000.000,00# ευρώ, με υπογραφή πρόσθετης πρά-
ξης με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις για έκαστο 
οικονομικό έτος, με σκοπό την πραγματοποίηση πληρω-
μών των κοινοτικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο (Ε.Γ.Τ.Ε.) στα πλαί-
σια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που επιβαρύνουν 
τον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. κατά την περίοδο από 16.10.2014 μέχρι 
15.10.2015 σύμφωνα με τον Κανονισμό 1306/2013 του 
Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργι-
κής Πολιτικής» και β) την τήρηση και ταμειακή διαχείριση 
του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό-
ντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) κατά την περίοδο από 16.10.2014 μέ-
χρι 15.10.2015, με την δυνατότητα ανανέωσης της κάθε 
έτος, επί τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη μέχρι το 2018, με 
υπογραφή πρόσθετης πράξης και με τους αυτούς όρους 
και προϋποθέσεις.

Με την από 15-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2263/20-10-2015) Πρό-
σθετη Πράξη, ανανεώθηκε για ένα (1) οικονομικό έτος, 
από 16.10.2015 μέχρι 15.10.2016 η ανωτέρω χρηματο-
δότηση του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., με το ποσό των δύο δισεκατομ-
μυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων (2.400.000.000,00€), 

ως αναπόσπαστο μέρος της υπ' αριθμ. 6169/Χ.Δ./2014 
Σύμβασης.

Άρθρο 2ο
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που εκπροσωπούν 
νόμιμα το Ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
με την παρούσα συμφωνούν και ανανεώνουν για ένα (1) 
οικονομικό έτος, ήτοι από 16.10.2016 μέχρι 15.10.2017 τη 
χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου από την Τρά-
πεζα Πειραιώς Α.Ε., με το ποσό των δύο δις τετρακοσίων 
εκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.400.000.000,00) και εξουσιοδο-
τούν την Τράπεζα Πειραιώς να διαθέσει το προϊόν αυτής 
όπως έχει καθοριστεί στη σύμβαση 6169/Χ.Δ./2014.

Άρθρο 3ο
Ημερομηνία λήξης του δανείου (χρηματοδότησης) 

καθορίζεται η 31.12.2017, χρόνος κατά τον οποίο το 
οφειλόμενο υπόλοιπο θα είναι απαιτητό σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην αρχική σύμβαση, χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Τράπεζας.

Άρθρο 4ο
Κατά τους λοιπούς όρους ή προϋποθέσεις, ισχύουν 

ακριβώς όσα αναφέρονται στη σύμβαση 6169/Χ.Δ./2014, 
αναπόσπαστο δε μέρος αποτελεί η παρούσα πρόσθετη 
πράξη σύμβασης.

Άρθρο 5ο
Το συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπρο-

σωπείται στην παρούσα από τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών αναλαμβάνει την κάλυψη οποιωνδήποτε 
ανοιγμάτων στη χρηματοδότηση από δημοσιονομικές 
διορθώσεις, αναστολές πληρωμών ή οποιαδήποτε άλλη 
αιτία, καθώς επίσης και τις δαπάνες για την κάλυψη των 
τόκων και των προμηθειών που θα προκύψουν (άρθρα 
2, 3, 4 της υπ' αριθμ. 6169/Χ.Δ./2014 Σύμβασης), σύμ-
φωνα με το σημείο Β του Προοιμίου της παρούσας. Τα 
ποσά αυτά θα βαρύνουν τη σχετική πίστωση του προ-
ϋπολογισμού του «Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.» και θα καλύπτονται με 
επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κρά-
τους (Φορέας 29/110, ΚΑΕ 2112 «Κάλυψη Ελλείμματος 
Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.»). Σε περίπτωση μη επάρκειας της αρχικής 
δέσμευσης πίστωσης, δύναται να εγκριθεί συμπληρω-
ματική δέσμευση πίστωσης χωρίς την τροποποίηση της 
παρούσας πρόσθετης πράξης.

Άρθρο 6ο
Οι πιστώσεις που υποχρεούται να καταβάλλει η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα καθορισμένη διαδικασία 
(Κανονισμός 1306/2013), εκχωρούνται με την παρού-
σα σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα 
Πειραιώς όσον αφορά στο ΕΓΤΕ και θα κατατίθενται σε 
πίστωση του δανείου.

Άρθρο 7ο
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, σε 

τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα που υπογράφεται στη συνέχεια.
Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 2016.
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Η Σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ο Αναπληρωτής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 44526/2516 (2)
   Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του 

Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμέ-

νων (Ε.Τ.Α.Α.) - Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης 

Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) και Ασφάλισης Νομικών 

(Τ.Α.Ν.) και του κλάδου κύριας Σύνταξης του Ορ-

γανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 

(Ο.Α.Ε.Ε.), για την κάλυψη μέρους των ελλειμμά-

των τους για το έτος 2016.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 

38 του Ν. 3863/2010 (Α΄115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστη-
μα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 
σχέσεις.», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 6 του άρθρου 
149 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58) «Διοικητική και οργανωτική 
μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 
και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του Ν. 4270/
2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

4. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (Α΄29) «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98 ).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β΄2168) απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/
οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄2371) Κοινής Απόφασης 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστι-
κού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ. Α.ΓΕ.)»

10. Την υπ’ αριθμ. 414 /14-9-2016 (θέμα 8ο και 11ο) 
συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

11. Τις υπ' αριθμ 30/21.9.2016 και 31/5-10-2016 συνε-
δριάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε (Αποφάσεις 324 και 555).

12. Τις υπ' αριθμ. 44027/1535/30.9.2016 και 44575/
1565/6.10.2016 οικονομικές εκθέσεις του Τμήματος των 
Αναλογιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων για 
τους τρείς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

13. Την αριθμ. 42287/2400/7.10.2016 εισήγηση της 
προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

14. Τις εισηγήσεις της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του 
Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) 
όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά τις αριθ. 43/4.10.2016 και 
44/6.10.2016 συνεδριάσεις της Επιτροπής.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού, δεδομένο» ότι η δαπάνη ύψους 
τριακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Α.Κ.Α.ΓΕ./
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομι-
κού έτους 2016. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/α 
«Επιχορηγήσεις σε Φ.Κ.Α. για κάλυψη ελλειμμάτων» εί-
ναι εντός των ορίων του Προϋπολογισμού έτους 2016 
του Α.Κ.Α.ΓΕ. (Κ.Υ.Α. Φ.ΑΚΑΓΕ/οικ. 26379/897/17.7.2016/
ΑΔΑ:ΩΧΤΧ465Ο1Ω-ΕΝΥ) με όριο της δαπάνης για το έτος 
2016 τα 395 εκ. ευρώ.

16. Την με αριθμ. Δ.Υ./24.2.2016 (ΑΔΑ:6Η1546501Ω-ΒΧΑ) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 2499/α «Επι-
χορηγήσεις σε Φ.Κ.Α. για κάλυψη ελλειμμάτων».

17. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/α «Επιχο-
ρηγήσεις σε Φ.Κ.Α. για κάλυψη ελλειμμάτων» είναι εντός 
των ορίων που έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2015-2018. 
Διευκρινίζεται ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2016 
έχει τεθεί στα 395 εκ. ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση του ποσού των τριακοσίων εβδομήντα 
εκατομμυρίων ευρώ (370.000.000,00 €) από το Λογαρια-
σμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) 
που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης 
Γενεών ως εξής:

- Ποσό δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00 €) για την 
κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Σύντα-
ξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) για το έτος 2016,

- Ποσό δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00 €) για 
την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας 
Ασφάλισης Νομικών (Τ.A.N.) για το έτος 2016,

- Ποσό τριακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ 
(350.000.000,00 €) για την κάλυψη μέρους του ελλείμ-
ματος του Κλάδου Σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) για το έτος 2016. 

Το ποσό για τον Ο.Α.Ε.Ε. θα μεταφερθεί σε τρείς δόσεις, 
ως εξής:
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- H πρώτη δόση ποσού εκατόν πενήντα εκατομμυρίων 
ευρώ (150.000.000,00 €), στις 25.10.2016,

- H δεύτερη δόση ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ, 
(100.000.000,00 €), στις 10.11.2016, 

- H τρίτη δόση ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ, 
(100.000.000,00 €), στις 9.12.2016,

2. Η μεταφορά του ποσού στους δύο Τομείς του 
Ε.Τ.Α.Α., Τ.Σ.Α.Υ. και Τ.Α.Ν., καθώς και στον κλάδο κύριας 
σύνταξης του ΟΑ.Ε.Ε. θα γίνει από τον Λογαριασμό Τα-
μειακής Διαχείρισης - Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιού-
χων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156 ), με έκδοση επιταγών , σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/
οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστι-
κού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

  Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 46396/2216 (3)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Μουσείο 

Ακρόπολης, που πληρούνται από πρόσωπα που 

προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατα-

νομή των θέσεων αυτών.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

Ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 

προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3051/
2002 (220/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4411/2016 (142/Α΄).
4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ,/128/20462/

02-08-2016 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση 
για τη κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δώδεκα (12) 
κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στο 
Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ. -Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού)».

5. Το αριθμ. πρωτ. 6680/11-10-2016 έγγραφο του Μου-
σείου Ακρόπολης για την επικείμενη έκδοση προκήρυ-
ξης πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων μονίμων υπαλλήλων 
στο Μουσείο Ακρόπολης.

6. Τη με αριθμ. Υ28/8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ70/11 -11-2015 (ΦΕΚ Β΄ 
2441) απόφαση του Πρωθυπουργού.

7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης, που πρόκειται να 
πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις 
διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Κατανέμουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:

ΝΟΜΟΣ 
( Π Ε Ρ Ι Φ. 
ΕΝ.)

ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
Ν.2643/98

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Α Κ Ρ Ο -
Π Ο Λ Η Σ 
(Ν.Π.Δ.Δ.)

TE
ΔΙΟΙΚΗΤΙ-
ΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑμεΑ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033201710160004*
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