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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.40035/41931/1653 (1)
 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χο−

ρήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφα−
λισμένες του Ο.Α.Ε.Ε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 
του Ν. 4097/2012 (Α΄, 235)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4097/2012 

(Α΄, 235) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς 
επαγγελματικής δραστηριότητας − Εναρμόνιση της 
νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου» 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 19Α του 
Ν.3918/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
72 του Ν. 3984/2011 (Α΄, 150).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 
(Α, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ/τος 113/2014 
(Α΄, 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 (Α΄, 141) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 89/2014 (Α΄, 134) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

7. Τις διατάξεις της αρ. οικ.38440/7537/3−11−2014 (Β΄, 
2972) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου 
Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».

8. Τις διατάξεις της Υ.48/09−07−2012 (Β, 2105) Απόφασης 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

9. Την αριθ. 361/Συνεδρίαση 67/4−11−2014 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.

10. Την αριθ. 46434/2676/12−12−2014 οικονομική έκθεση 
του Τμήματος Αναλογιστικών Μελετών της Διεύθυν−
σης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών 
Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης 
και Πρόνοιας.

11. Την απόφαση 410 του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που ελήφθη 
στη συνεδρίαση 69/4−12−2014 περί αναμόρφωσης του 
υπό έγκριση Προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού 
σε χρήμα έτους 2015 με την εγγραφή πίστωσης για 
χορήγηση επιδόματος μητρότητας και την έκδοση από−
φασης ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2015.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται ετήσια επιβάρυνση ύψους 1.800.000,00 
€ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα 
του Ο.Α.Ε.Ε., KAE 0685, εντός του εγκεκριμένου από το 
εκάστοτε ΜΠΔΣ ορίου δαπανών για τα ασφαλιστικά 
ταμεία, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες − άμεσα ασφαλισμένες 
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(Ο.Α.Ε.Ε.), δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μη−
νιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους εκατόν πενήντα (150) 
ΕΥΡΩ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επι−
δόματος αυτού είναι η ύπαρξη ταμειακής ενημερότητας 
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και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας 
κατά την ημερομηνία του τοκετού, καθώς και να μην 
δικαιούται η αιτούσα επίδομα μητρότητας από άλλο 
ασφαλιστικό οργανισμό. Για τη χορήγηση απαιτείται η 
υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτηση της ασφαλισμένης στην οικεία Περιφερει−
ακή Διεύθυνση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.),

β) ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση 
γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του 
τοκετού.

γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν δικαιούται 
από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.

Άρθρο 2

Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. μετά τον έλεγχο 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση 
πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, καταβάλλει 
στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, το επίδομα μητρότητας, 
σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα. 

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Aθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 963/89 (2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην υπάλληλο του 

Δήμου Φλώρινας Ζήση Μαρία του Iωάννη, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών, με βαθμό Ε΄, για τη δημοτική ενότη−
τα Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του Π.Δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυ−
τικής Μακεδονίας».

γ) Του Νόμου 344/76 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Περί ληξιαρχικών 
πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως 
του άρθρου 2.

δ) Του Νόμου 2307/95 (ΦΕΚ 113/τ. Α΄) «Προσαρμογή 
νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθ. 127080/57510/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/τ. Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλ. Διακυβέρνησης.

3. Την με αριθμ. 2202/2014 με α.π. 37192/31−12−2014 από−
φαση του Δημάρχου Φλώρινας για ανάθεση καθηκόντων 
ληξιάρχου στη Δ.Ε. Μελίτης.

4. Την υπ’ αριθ. Δ.Υ. 31/12/2014 βεβαίωση πίστωσης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρι−
νας, της Π.Ε. Φλώρινας, αποφασίζουμε:

Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου στη 
δημοτική ενότητα Μελίτης του Δήμου Φλώρινας, στην 
υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας με σύμβαση εργασίας 
Αορίστου Χρόνου, Ζήση Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών, με βαθμό Ε΄, λόγω συνταξιοδότησης του 
Κούλη Νικολάου του Περικλή στις 31/12/2014, που εκτε−
λούσε καθήκοντα ληξιάρχου (ΦΕΚ 2550/τ. Β/24−9−2014) 
στη δημοτική ενότητα Μελίτης. Έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Φλώρινας για το οικονομικό 
έτος 2015 η σχετική πίστωση για την κάλυψη της οικο−
νομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η ανάθεση καθη−
κόντων ληξιάρχων στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες. 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10−6012 με τίτλο 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσι−
μες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές», όπου υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση 8.000,00 €.

Για τα επόμενα έτη θα προβλέπεται η ανάλογη δα−
πάνη στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου 
Φλώρινας.

(Αριθμ. βεβαίωσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας: Δ.Υ. 31−12−2014).

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κοζάνη, 12 Ιανουαρίου 2015 

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
F

    Αριθμ. 77020/4336/2014 (3)
Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθή−

μερης εργασίας και έγκριση εικοσιτετράωρης λει−
τουργίας, για τους μήνες από Οκτώβριο έως Μάιο, 
Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμαν−
σης Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.). 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα−Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ 141/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας» 
(ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1980) 
περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνω−
ση Στελέχωση Περιφερειών, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» σύμφωνα με τις 
οποίες η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων 




