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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 1057674/279/0015 (1)
Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από 

τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και 
όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο 
κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επι−
τόπια κατανάλωση. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ΄, και γη΄ της 

περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄, του άρθρου 38 
του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 − ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), «Καθι−
έρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1060347/648/ΠΟΛ. 
1183/0015/17.8.1990 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 561), «Χρόνος έκδοσης απο−
δείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και ειδικών στοιχεί−
ων από κατηγορίες επιτηδευματιών, που χρησιμοποιούν 
φ.τ.μ. ή Η/Υ.».

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1050321/504/ΠΟΛ. 1117/0015/31.5.1991 
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 454), «Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης φορολογικών 
στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν φαγητό για 
επιτόπια κατανάλωση και χρησιμοποιούν φ.τ.μ.».

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1075406/635/ΠΟΛ. 
1238/0015/26.10.1992 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 736 ), «Εναλλακτικός τρό−
πος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα 
που σερβίρουν φαγητό για επιτόπια κατανάλωση και 
χρησιμοποιούν Η/Υ.».

6. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 40) 
κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της 
διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
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1. Από την 1.7.2009 και εφεξής, οι εκμεταλλευτές των 
κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενι−
κά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής 
ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση (κέντρα διασκέδασης, 
εστιατόρια, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, καφε−
τέριες, πιτσαρίες και λοιπά συναφή), εκδίδουν και πα−
ραδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.), που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988 
και του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), αμέσως 
μετά την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε μιας παραγγελίας, 
αρχικής ή συμπληρωματικής, κατά τα ειδικότερα ορι−
ζόμενα από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1060347/648/ΠΟΛ. 
1183/0015/17.8.1990 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 561), κατά περίπτωση.

2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία παύουν να ισχύουν οι 
διατάξεις των Α.Υ.Ο. 1050321/504/ΠΟΛ. 1117/0015/31.5.1991 
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 454) και 1075406/635/ΠΟΛ. 1238/0015/26.10.1992 
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 736), περί του εναλλακτικού τρόπου έκδοσης 
των ως άνω αποδείξεων λιανικής πώλησης με την έκ−
δοση θεωρημένων δελτίων παραγγελίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
F  

   Αριθμ. 2/8836/0022 (2)
Έγκριση ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας, 

για το έτος 2009, υπαλλήλων του Αρδευτικού Ορ−
γανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.), 
Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997).

β) Του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ−
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

γ) Του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999) 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις».

δ) Της παρ. 19 του άρθρου 25 του ν. 2539/1997 «Συ−
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
(ΦΕΚ 244/Α/4.12.1997).

ε) Του ν.δ. 2488/1953 «Περί συστάσεως οργανιομού 
Κωπαΐδας και ΑΟΣΑΚ».

στ) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Περί 
παροχής κινήτρων για την ενίχυση της περιφερειακής 
και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, όπως συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α΄ 59).

2. Τη σχετική πρόταση του Α.Ο.Σ.Α.Κ., για το έτος 
2009, όπως διατυπώθηκε στο με αριθμό 32/2.12.2008 
πρακτικό του.

3. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας, των με οποια 
δήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων, που υπηρετούν 
στον Α.Ο.Σ.Α.Κ. για την υλοποίηση προγραμμάτων και 
λοιπών δραστηριοτήτων του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ. 
στο γεωργικό τομέα.

4. Το γεγονός ότι κάποιες εργασίες των υπαλλήλων 
του ΑΟΣΑΚ, όπως εργασίες αντιπλημμυρικής προστα−
σίας, συντήρηση και έλεγχος του αρδευτικού δικτύου, 
άρδευση, αποστράγγιση, έλεγχος −εξέταση αιτημάτων 
παραγωγών, αυξάνονται ιδιαίτερα τους μήνες αγροτικής 
καλλιέργειας και συγκομιδής της παραγωγής, δηλαδή 
Μάρτιο έως και Δεκέμβριο και επομένως τη δημιουργία 
για τους λόγους αυτούς της ανάγκης του συμψηφισμού 
των, κατά μήνα, ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κά−
ποιων κατηγοριών υπαλλήλων τους.

5. Την υπ’ αριθ. 2/80345/0004/8.11.1999 (ΦΕΚ/Β/ 
2040/19.11.1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο−
μικών, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Υγείας Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, 
Μακεδονίας−Θράκης, Αιγαίου, Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για 
μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 
7 παρ. 1 του ν. 1943/1991.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/12.10.2007 (ΦΕΚ/
Β/2023/15.10.2007) κοινή απόφαση του Υπουργού και των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισό−
τητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των Ορ−
γανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κίνηση και παραμονή, εκτός έδρας, 
με δικαίωμα αποζημίωσης των κατωτέρω κατά κατηγο−
ρία υπαλλήλων τακτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και εποχιακών του Αρδευτι−
κού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας, με τις 
έναντι καθεμίας των κατηγοριών αυτών σημειούμενες 
ημέρες, κατά το έτος 2009 για εκτέλεση υπηρεσίας, 
ως ακολούθως:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΤ’ 
ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΤ’ 

ΜΗΝΑ

1. Προϊστάμενος Οργανισμού 120 10

2. Προϊστάμενοι Τμημάτων 80 6

3. Δ/κοί Οικ/κοί Λογ/κοί 30 2

4. Τεχνίτες ΔΕ και ΥΕ (Επόπτης Υδρο−
νομέων−Γεωργοτεχνίτης) 100 8

5. Τεχνίτες ΥΕ (Υδρονομείς με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) 100 8

6. Εποχιακό προσωπικό (υδρονομείς −
Επιμ.Εισπράξεων) 80 6

7. Λοιπό προσωπικό μη κατονομαζό−
μενο 40 3

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
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αλλά η δαπάνη θα βαρύνει, αποκλειστικά, τον προϋπο−
λογισμό του Οργανισμού, που στηρίζεται στις στρεμ−
ματικές εισφορές των μελών−αγροτών.

Το ύψος αυτής δεν μπορεί να προϋπολογιστεί ακρι−
βώς, πάντως δεν θα υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πι−
στώσεις, που είναι εγγεγραμμένες στους ΚΑΕ 0711, και 
0721, του προϋπολογισμού του Α.Ο.Σ.Α.Κ. έτους 2009 και 
ανέρχονται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ.

Ορίζουμε δε, ότι επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός 
των, κατά μήνα, ημερών μετακίνησης εκτός έδρας και 
μέχρι τριάντα (30) ημέρες το μήνα, από το Μάρτιο έως 
και το Δεκέμβριο του 2009 για τις εξής κατηγορίες 
υπαλλήλων:

α) του προϊσταμένου του οργανισμού και
β) του εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων και επι−

μελητών εισπράξεων), λόγω της φύσης των εργασιών 
τους, η οποία δεν καθιστά δυνατό τον προγραμματισμό 
των αναγκών μετακίνησης τους.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2009, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009

Οι Γενικοί Γραμματείς

  Δημοσιονομικής
  Πολιτικής
 Υπουργείου Υπουργείου Οικονομίας
 Εσωτερικών και Οικονομικών
 ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΑ Γ. ΑΡΜΑΓΟΥ 

F  

   Αριθμ. Φ.500/388/69315/Ε5 (3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι στο Δήμο Κιλκίς, Νομού Κιλκίς. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ. 1 εδαφ. Δ΄ του ν. 

1351/1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τρι−
τοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθ. 90 «Κώδικας Νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α 98.

3. Τις διατάξεις της Ε5/1387/16.6.1994 εγκυκλίου του 
ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκη−
σης.

4. Τις διατάξεις της Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β, 168) διυ−
πουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ. α του ν. 
2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις».

8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση 
συντάξεων και άλλες διατάξεις».

9. Την 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουργική απόφα−
ση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
τ.Β΄/16.1.2009) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.

12. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/ 
21.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

13. Το υπ’ αριθμ. 22.170/18.9.2008 έγγραφο του Δήμου 
Κιλκίς, Νομού Κιλκίς.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανα−
φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην 
οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστω−
σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψη της, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε δέκα (10) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Κιλκίς, Νομού Κιλκίς.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.10.2008.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Κιλκίς.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α. 10.6041 
και 10.6054 ως εξής:

5.520,00 ΕΥΡΩ (10 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 3 μήνες) για 
το έτος 2008 και

22.080,00 ΕΥΡΩ (10 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2009. Αντίστοιχη 
πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς του 
Δήμου αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον.

5. Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει 
από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 



15200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

     Αριθμ. Φ.500/411/69313/Ε5 (4)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι στους Δημοτικούς Παιδικούς−Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς Δήμου Αχαρνών, Νομού Αττικής. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ. 1 εδαφ. Δ΄ του ν. 

1351/ 1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικας Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 
Α 98.

3. Τις διατάξεις της Ε5/1387/16.6.1994 εγκυκλίου του 
ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκη−
σης.

4. Τις διατάξεις της Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β, 168) διυ−
πουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ. α του ν. 2362/
1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση 
συντάξεων και άλλες διατάξεις».

9. Την 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουργική απόφα−
ση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
τ.Β΄/16.1.2009) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.

12. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/ 
21.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

13. Τα υπ’ αριθμ. 1595/26.9.2008 και 1909/9.12.2008 έγ−
γραφα των Δημοτικών Παιδικών−Βρεφονηπιακών Σταθ−
μών Δήμου Αχαρνών, Νομού Αττικής.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανα−
φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην 
οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστω−

σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι στους Δημοτικούς Παιδικούς−Βρεφο−
νηπιακούς Σταθμούς Δήμου Αχαρνών, Νομού Αττικής.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.10.2008.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό των Δημοτικών Παιδικών−Βρεφονηπιακών Σταθ−
μών Δήμου Αχαρνών, Νομού Αττικής.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α. 6041,03 
και 6054,01 ως εξής:

11.040,00 ΕΥΡΩ (20 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 3 μήνες) για 
το έτος 2008 και

44.160,00 ΕΥΡΩ (20 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2009. Αντίστοιχη 
πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς των 
Σταθμών αυτών για μία πενταετία τουλάχιστον.

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει από 
το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F  

    Αριθμ. 68096/Γ7 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35367/ Γ7/20.10.2008 (ΦΕΚ 2279 

/τ.Β/10.11.2008) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των 
μουσικών ειδικεύσεων για τα Μουσικά Σχολεία». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 

146/τ.Α΄/13.7.2006).
2. Την υπ’ αριθμ. 92987/Γ7/15.9.2005 υπουργική απόφα−

ση (ΦΕΚ1332/τ.Β΄/21.9.2005) «Ωρολόγιο πρόγραμμα των 
μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνα−
σίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Ενιαίων Μουσικών Λυκείων».

3. Την υπ’ αριθμ. 81165/Γ7/9.8.2006 (ΦΕΚ 1368/
τ.Β/14.9.2006) υπουργική απόφαση «Καθορισμός μουσι−
κών ειδικεύσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών και 
ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία».

4. Την υπ’ αριθμ. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΕΚ 2279/τ.Β΄/ 
10.11.2008) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των μου−
σικών ειδικεύσεων για τα Μουσικά Σχολεία».

5. Την υπ’ αριθμ. 148/12.5.2009, Πράξη της Καλλιτεχνι−
κής Επιτροπής.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Στις μουσικές ειδικεύσεις για πρόσληψη εκπαιδευτικών 
αντίστοιχων ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία, όπως 
αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 135367/Γ7/20.10.2008 
υπουργική απόφαση., προστίθενται οι εξής:
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1. Μουσικής Τεχνολογίας (Εφαρμογές Η/Υ).
2. Διεύθυνση Ορχήστρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 

F  
   Αριθμ. 15121/397 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 200064/15.3.2007 (ΦΕΚ 

430Β/28.3.2007) κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Προγράμματα Επι−
δότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύ−
θερων Επαγγελματιών για την ένταξη στην αγορά 
εργασίας ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες, Απεξαρτη−
μένων Ατόμων από τοξικές ή άλλες ουσίες, Αποφυ−
λακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών 
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο». 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (Α΄ 163), όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως 
και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργα−
τικού Δυναμικού» (Α΄ 112).

4. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α΄ 70) 
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροπο−
ποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με 
τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79) και το άρθρο 
6 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188) και τις διατάξεις του π.δ. 
245/1986 (Α΄ 117).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 α, του άρθρου 1, του ν. 2469/ 
1997, «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικό−
τητας των κρατικών δαπανών» (Α΄ 38).

7. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 (Α΄ 188 ) «Μέτρα Πο−
λιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».

8. Το άρθρο 9 του ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων».

9. Την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις».

10. Το ν. 3523/2006 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού και των προϋπολογισμών ειδικών ταμείων και 
υπηρεσιών οικονομικού έτους 2007» (Α΄ 277).

11. Τον κωδικό ΚΑΕ2476 «Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ για 
δαπάνες πρόνοιας κ.λπ.» του τακτικού προϋπολογισμού 
του 2007 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

12. Την υπ’ αριθμ. 3802/19.12.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. 
Β102859/25.1.2007 έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοι−
νωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ.

13. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (1Β/2.1.2008 απόφα−
ση) του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας».

14. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.

15. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινή υπουρ−
γική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών» (40 Β΄).

16. Την υπ’ αριθμ. 1814/14.4.2009 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. 
Β117458/16.4.2009 έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοι−
νωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ή /και του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, 
πλέον εκείνης που εκτιμήθηκε αρχικά και που αναφέ−
ρεται στην τροποποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση, 
καθόσον οι απορροφηθείσες μέχρι τώρα πιστώσεις από 
την εφαρμογή των σχετικών Προγραμμάτων υπολεί−
πονται σημαντικά της προϋπολογισθείσης δαπάνης, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υποπαραγράφου 4.4 της παρα−
γράφου 4 με τίτλο «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ» του 
προγράμματος Α «Πρόγραμμα Επιδότησης Νέων Θέ−
σεων Εργασίας ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένων, 
αποφυλακισμένων και νεαρών παραβατικών ατόμων ή 
νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο» 
της υπ’ αριθμ. 200064/15.3.2007 (ΦΕΚ 430 Β/28.3.2007) 
κοινή υπουργική απόφαση και την αναδιατύπωση της 
ως εξής:

«4.4. Σε ότι αφορά τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς 
(Κοι.Σ.Π.Ε.) που έχουν συσταθεί με το άρθρο 12, του ν. 
2716/17.5.1999, είναι δυνατόν να απασχολούνται άτομα 
των ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε ποσοστό 55% και 
κοινοί εργαζόμενοι σε ποσοστό 45%.

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 
καθόλου προσωπικό ή απασχολούν μέχρι δύο (2) μι−
σθωτούς μπορούν να προσλάβουν ένα (1) άτομο από τις 
κατηγορίες της παρούσης υπουργικής απόφασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 200064/2007 
κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 NIKΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ



15202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

      Αριθμ. Φ 10021/13132/673 (7)
Σύσταση Β΄ Τ.Δ.Ε. στο Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 

Αμαρουσίου. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 του ν. 1654/1986 «Υπαγωγή του τα−

κτικού προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α).

β) Της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση 
θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας δι−
οίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α).

γ) 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).

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού αλλά του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ (ΚΑΕ 0264) ύψους 46.440 ευρώ περίπου ετησίως, 
για δύο χρόνια.

3. Το υπ’ αριθμ. Γ24/27/28.5.2009 έγγραφο του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η υπ’ αριθμ. 115/Συν. 
15/21.5.2009 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου 
σχετικά με τη σύσταση δεύτερης Τοπικής Διοικητικής 
Επιτροπής στο Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αμαρουσίου 
προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των εκκρεμοτήτων 
και να περιορισθεί ο χρόνος εκδίκασης, αποφασίζου−
με:

Εγκρίνουμε τη σύσταση δεύτερης Τοπικής Διοικητι−
κής Επιτροπής (Β΄ ΤΔΕ) στο Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
Αμαρουσίου.

Ο χρόνος λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται για δύο 
(2) χρόνια από την έκδοση της απόφασης διορισμού 
των μελών της.

Η συγκρότηση και ο διορισμός των μελών της πα−
ραπάνω Επιτροπής καθορίζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 48 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α), όπως τροποποιή−
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 
(ΦΕΚ 272 Α΄).

Για τον τρόπο λειτουργίας και τα λοιπά θέματα ισχύ−
ουν οι κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ 

F  
   Αριθμ.: Φ. 80425/12597/2393 (8)
Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με σχέ−

ση 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΄ 1998).

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’ αριθ. οικ. 2/7093/0022/5.2.2004 απόφαση επέ−
κτασης των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
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 
δραστηριότητας 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 3.878,40 ευρώ 
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ έτους 2009 (ΚΑΕ0261), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας, για το διοικητικό προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ως εξής:

Α) Για επτά (7) διοικητικούς υπαλλήλους, εκ των οποίων 
πέντε (5) υπηρετούν σε Περιφερειακές Μονάδες του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ και δύο (2) σε παραρτήματα του ΙΚΑ −ΕΤΑΜ, από 60 
ώρες στον καθένα, για το Β΄ εξάμηνο του 2009, ήτοι τε−
τρακόσιες είκοσι −420− ώρες συνολικά και συγκεκριμένα:

1. Για δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Περιφε−
ρειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθηνών κλάδων ΔΕ Δι−
οικητικού Λογιστικού − ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας από 
εξήντα −60− ώρες, ήτοι εκατόν είκοσι −120− συνολικά.

2. Για τρεις (3) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Περι−
φερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Καλαμάτας κλάδων 
ΔΕ Διοικ. Υποστ. Εισπρ. Εισφ. − ΔΕ Διαφόρων Ειδικο−
τήτων από εξήντα −60− ώρες, ήτοι εκατόν ογδόντα −
180− συνολικά.

3. Για δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Πα−
ράρτημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Μεσσήνης κλάδου ΔΕ Επιμελητών 
Εισπράξεων Βεβαιωτών από εξήντα −60− ώρες, ήτοι εκα−
τόν είκοσι −120− συνολικά.

Β) Για έναν διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στο 
Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ −ΕΤΑΜ Καλλιθέας, κλάδου 
ΥΕ Εργατών εκατόν είκοσι −120− ώρες για το Β΄ εξάμηνο 
του 2009.

Οι ημέρες απασχόλησής τους είναι όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή).
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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, 15 Ιουνίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ 

F  

       Αριθμ. Φ.10035/12181/651 (9)
Αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατη−

γοριών των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2676/99 (1, Α΄), «Οργανωτική 

και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (316, 
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του π.δ. 5/2007 (4, Α΄).

3. Το π.δ. 63/21.4.2005 (98, Α) «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Το π.δ. 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» του Υπουργείου Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (102, Α΄)

5. Το π.δ. 238/17.12.2007 (278, Α) «Διορισμός Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

6. Το π. δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (201, Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 450/4.5.2009 απόφαση της 66/4.5.2009 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε.

8. Το υπ’ αριθμ. 11547/142/20.5.2009 υπηρεσιακό Σημείω−
μα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (154, 
Α΄), όπως ισχύουν, και το γεγονός ότι από την απόφαση 
αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε., 
αποφασίζουμε:

Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών όλων των 
ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., όπως οι κατηγορίες αυτές 
καθορίσθηκαν με το άρθρο 1 του π.δ. 5/2007, αναπρο−
σαρμόζονται κατά 5% από 1.1.2009 ως εξής:

Ασφαλιστική Κατηγορία Ποσά Κατηγοριών από 
1.1.2009

1 762,04

2 930,71

3 1.111,02

4 1.212,92

5 1.399,06

6 1.577,93

7 1.687,28

8 1.824,48

9 1.947,75

10 2.071,08

11 2.194,35

12 2.317,62

13 2.440,96

14 2.564,24

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ  



15204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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