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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/35713/0022
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/23501/
0022/2006 (ΦΕΚ 727 τ.Β΄) κοινής απόφασης Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 53 του
ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄), σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α…. και άλλες
συναφείς διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των ν. 2909/2001 (ΦΕΚ
90 τ.Α΄) και 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

3) Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄) «Πρό−
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση των κατόχων απολυ−
τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α΄) «Αξιο−
λόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 12/2009 (ΦΕΚ
22 τ.Α΄) και ισχύει κάθε φορά.
5) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006
(ΦΕΚ 391 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κα−
τόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου
Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ
232 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.
2129/1993 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄).
7) Την υπ’ αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ.Β΄)
Κ.Υ.Α. «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για
τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου Ημε−
ρήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ».
8) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004
(ΦΕΚ 167 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.151/22070/
Β6/2009 (ΦΕΚ 373 τ.Β΄) όμοια.
9) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007
(ΦΕΚ 272 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. Φ.151/34623/Β6/2009
(ΦΕΚ 636 τ.Β΄) όμοια.
10) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002
(ΦΕΚ 1538 τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.253/27465/
Β6/2009 (ΦΕΚ 493 τ.Β΄) όμοια.
11) Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄) «περί Δημοσίου Λογιστικού
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».
12) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/23501/0022/2006 (ΦΕΚ
727 τ.Β΄) κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως συμπληρώ−
θηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/44795/0022/2006
(ΦΕΚ 1448 τ.Β΄) και 2/49181/0022/2007 (ΦΕΚ 1900 τ.Β΄)
όμοιες.
13) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/2009 (ΦΕΚ 40 τ.Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
14) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του «Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
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΄Οργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) και το γεγονός ότι από την από−
φαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού ύψους περίπου 715.000 € για το
τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα από τα πέντε
(5) επόμενα οικονομικά έτη.
Η δαπάνη των 709.000 € περίπου του οικονομικού
έτους 2009 καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώ−
σεις στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΚΑΕ 0515 ειδ.
φορέα 19−170, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
2/23501/0022/ 2006 (ΦΕΚ 727 τ.Β΄) κοινή Υπουργική Απόφα−
ση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/44795/0022/2006
(ΦΕΚ 1448 τ.Β΄) και 2/49181/0022/2007 (ΦΕΚ 1900 τ.Β΄)
όμοιες, ως εξής:
Ι. Αντικαθιστούμε τους τίτλους:
1) Στο Κεφάλαιο Α΄ και ειδικότερα:
α) της παραγρ. 1 ως εξής:
«1. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ημερήσιων Γενικών
Λυκείων
(παράγρ.2 του άρθρου 13 και εδάφιο β παράγρ. 2 του
άρθρου 25 του π.δ. 60/2006, ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια β, γ και δ
παράγρ.3 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄).
Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΠΕ)
Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδας Α΄ και μαθη−
μάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(άρθρο 6 της αριθ. Φ.151/24463/Β6/2009, ΦΕΚ 422 τ.Β΄
Κ.Υ.Α).»
β) της παραγρ. 2 ως εξής:
«2. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών
Λυκείων
(παράγρ.2 του άρθρου 13 και εδάφιο β παράγρ.2 του
άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια β, γ και δ της
παραγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄).»
γ) της παραγρ. 4 ως εξής:
«4. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτων
Γεν. Λυκείου και ΕΠΑΛ
(Κεφάλαιο Β΄ άρθρο 10 και παράγρ. 2 του άρθρου 13
της υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουρ−
γικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με τις παραγρ. 8, 9 και 11 της αριθ. Φ.253/27465/
Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας).»
δ) της παραγρ. 5 ως εξής:
«5. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μαθημάτων κατεύ−
θυνσης Ειδικών Κατηγοριών
(παράγρ. Α΄ του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/
Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 27
και 29 της Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ.Β΄ όμοιας).»
ε) της παραγρ. 6 ως εξής:
«6. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων
των Ειδικών Κατηγοριών
(παράγρ. Β΄ του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/
Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 30 της
αριθ. Φ.151 /34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ.Β΄όμοιας).»
στ) της παραγρ. 10 ως εξής:
«10. Νομαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων Ημερήσιων και
Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παράγρ. 4 του άρθρου 13
και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006
ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

με τα εδάφια στ και ζ παράγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ.
12/09 ΦΕΚ 22 τ.Α΄).»
ζ) της παραγρ. 12 ως εξής:
«12. Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (ΛΕΕ) Ημερήσιων
και Εσπερινών Γενικών Λυκείων
(άρθρο 13 παράγρ. 5 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ όπως
ισχύει κάθε φορά).
Επιτροπή Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑΛ (Ομάδας Α΄ και
μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
( παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.
151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)»
η) της παραγρ. 13 ως εξής:
«13. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων ΤΕΕ
(παράγρ. 3 του άρθρου 5 της αριθ. Φ.153/Β6/8104/2004
ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως αντικαταστά−
θηκε από την παράγρ. 2 της Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ
373 τ.Β΄ όμοιας).»
θ) της παραγρ. 17 ως εξής:
«17. Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών Γενι−
κού Λυκείου και ΕΠΑΛ (Μαθημάτων Γενικής Παιδείας
Ομάδας Β΄)
( παράγρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και εδάφιο β παράγρ.
2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια α και β
παράγρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄).
Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών ΕΠΑΛ
(Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(άρθρο 4 της αριθ. Φ. 151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄
Κ.Υ.Α)»
ι) της παραγρ. 18 ως εξής:
«18. Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών απο−
φοίτων Β΄ Κύκλου ΤΕΕ
(παράγρ. 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Φ. 153/Β6/8104/
2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως αντι−
καταστάθηκε από την παράγρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.
151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όμοιας).»
ια) της παραγρ. 19 ως εξής:
«19. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ει−
δικών μαθημάτων και Ομάδες Βαθμολόγησης, αναβαθ−
μολογητές
(άρθρο 12 και 14 της υπ’ αριθμ. Φ.253/Β6/128314/2002
ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 14 της αριθ.
Φ.253/27465/Β6/ 2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας).»
2) Στο Κεφάλαιο Β΄ και ειδικότερα:
α) της παραγρ. 1 ως εξής:
«1. Επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών υποψηφί−
ων αποφοίτων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄)
(κεφάλαιο Γ του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/
Β6/2006 ΦΕΚ 391 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης και κεφά−
λαιο Γ του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Φ.253/27456/Β6/2009
ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας).
Επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών αποφοίτων
ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) και αποφοίτων Β΄ Κύκλου ΤΕΕ
(παράγρ. Δ του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Φ.153/
Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 6
της αριθ.Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης και παράγρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α).»
ΙΙ. Αντικαθιστούμε τους τίτλους των παρακάτω πα−
ραγράφων και συμπληρώνουμε εδάφια ή περιόδους σ’
αυτές ως εξής:
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1) Στο Κεφάλαιο Α΄ και ειδικότερα:
α) της παραγράφου 7 αντικαθιστούμε τον τίτλο και
προσθέτουμε εδάφιο ως εξής:
«7.α) Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και
Εσπερινών Γενικών Λυκείων
(παράγρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο α
παράγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄).
Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Τεχνικό και Βοηθητικό
Προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του έργου της
Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου
υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι
εξήντα (60) ημέρες για τον καθένα. 19,30 €
β) Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και
Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότη−
τας Ομάδας Β΄)
(παράγρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.151/24463/
Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α).
Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Τεχνικό και Βοηθητικό
Προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του έργου της
Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου
υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι
σαράντα πέντε (45) ημέρες για τον καθένα. 19,30 €»
β) της παραγρ. 9 αντικαθιστούμε τον τίτλο και προ−
σθέτουμε εδάφιο ως εξής:
«9. Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
(Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Ομάδας Β΄)
(παράγρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο ε
παράγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄ και
Κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Φ.253/27456/
Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ Υπουργ. Απόφασης).
Βοηθός Επόπτη: 468 €
Επόπτης εξετάσεων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ και μαθημάτων
ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(παράγρ, 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.151/24463/
Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α).
α) Επόπτης: 333 €
β) Βοηθός Επόπτη: 306 €»
γ) της παραγρ. 11 αντικαθιστούμε τον τίτλο και προ−
σθέτουμε εδάφιο ως εξής:
«11. Επόπτης ειδικών εισαγωγικών εξετάσεων για τα
ΤΕΙ αποφοίτων ΤΕΕ
(παράγρ. Γ΄ του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Φ.153/
Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 2 της υπ’ αριθμ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όμοιας).
Βοηθός Επόπτη: 306 €»
δ)της παραγρ. 21 αντικαθιστούμε τον τίτλο και προ−
σθέτουμε περίοδο ως εξής:
«21. Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών
(ΓΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ)
(παράγρ. 3 του άρθρου 21, άρθρο 22, εδάφιο β΄ παράγρ.
2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ — παράγρ.
3 του άρθρου 5 της αριθ.Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄
Υπουργικής Απόφασης όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγρ. 2 της αριθ. Φ.151/22070/ Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄
όμοιας — παράγρ. 2 του άρθρου 4 της αριθ. Φ.151/24463/
Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
Σε κάθε βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή ορίζεται
ποσό εφάπαξ αποζημίωσης εφόσον βαθμολογήσει συ−
νολικά από ένα (1) μέχρι και είκοσι (20) γραπτά: 50 €»
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ε) της παραγρ. 22 αντικαθιστούμε τον τίτλο και προ−
σθέτουμε εδάφιο ως εξής:
«22. Επιτροπές Εξέτασης μαθητών με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΓΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ και ΕΙ−
ΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
(παράγρ. 3 του άρθρου 27 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65
τ.Α΄ όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 3 του
άρθρου 2 του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄ — άρθρο 5 της
Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 2 της υπ’ αριθμ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όμοιας — παράγρ. 4 του
άρθρου 3 και άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009
ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α— την υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007
ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργική Απόφαση).
ε) Βοηθός γραμματέα για τη δημιουργία αρχείου κα−
ταχώρησης βαθμολογίας και γενικά την υποβοήθηση
της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι
20 ημέρες.
19,30 €
στ)Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για
κάθε ημέρα εξέτασης
33,30 €»
στ) της παραγρ. 23 αντικαθιστούμε τον τίτλο και προ−
σθέτουμε εδάφιο ως εξής:
«23. Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ειδικών Μαθημάτων
(άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538
τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 16 και
την παράγραφο 17 της υπ’ αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009
ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας).
ε) Επιτηρητής για κάθε ημέρα εξέτασης
— Ξένες Γλώσσες
19,30 €
— Αρμονία, ΄Ελεγχος Μουσικών και Ακουστικών Ικα−
νοτήτων
19,30 €
— Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
33,30 €
στ) Βοηθός γραμματέα για τη δημιουργία αρχείου
καταχώρησης βαθμολογίας και γενικά την υποβοήθηση
της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι
20 ημέρες.
19,30 €»
2) Στο Κεφάλαιο Β΄ και ειδικότερα:
α)της παραγράφου 2 αντικαθιστούμε τον τίτλο ως
εξής:
«2. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογη−
τικών της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του εξω−
τερικού
(άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272
τ. Β΄ Υπουργικής Απόφασης)
β) της παραγράφου 3 αντικαθιστούμε τον τίτλο ως
εξής:
«3. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογη−
τικών της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών− αλλογενών
και αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών
μελών Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής
(άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272
τ. Β΄ Υπουργικής Απόφασης)
γ) της παραγράφου 4 αντικαθιστούμε τον τίτλο και
προσθέτουμε εδάφιο ως εξής:
«4. α) Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής
αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄)
(άρθρο 11 του Κεφαλαίου Γ΄ της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/
Β6/2006 ΦΕΚ 391 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης και άρθρο
10 του Κεφαλαίου Γ΄ της υπ’ αριθμ. Φ.253/27456/Β6/2009
ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουρ−
γία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης
προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοή−
θηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και
μέχρι εξήντα (60) ημέρες για τον καθένα.
19,30 €
β) Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής απο−
φοίτων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄)
(παράγρ. 1 και 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Φ.151/24463/
Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουρ−
γία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης
προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοήθηση
της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι
σαράντα πέντε (45) ημέρες για τον καθένα.
19,30 €»
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τις 1.1.2009.
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 2/23501/0022/5.6.2006 (ΦΕΚ
727 τ.Β΄) κοινή Υπουργική Απόφαση ισχύει ως έχει εκτός
της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου Β΄ η οποία παύει
να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. Α2−2855
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.)
για β΄ εξάμηνο του έτους 2009.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α/2005).
β) Του π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
γ) Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, «Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης»,
όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/17.3.2004 (ΦΕΚ
85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
δ) Του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) «Τροποποίηση
του ν. 2323/1995 και άλλες διατάξεις».
ε) Του π.δ. 85/2004 (ΦΕΚ 66/Α/2004) «Οργάνωση των
υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσα−
λονίκης».
στ) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003)
«Μισθολογικές Ρυθμίσεις λειτουργιών και Υπαλλήλων
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».
ζ) του π.δ. 4/08/01/2009 (ΦΕΚ 2/Α/2009) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ 19/1189/21.1.2009 (ΦΕΚ 91/Β/09
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού

Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα».
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 2948/14.5.2009 έγγραφο του Ορ−
γανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.) με
επισυναπτόμενο το υπ’ αριθμ. 18/13.5.2009 (θέμα 1°)
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του, σχετικά με
έγκριση υπερωριών των υπαλλήλων του για το Β΄ εξά−
μηνο του 2009.
4. Τις ανάγκες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσ−
σαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.) με αιτιολόγηση της υπερωριακής
εργασίας των υπαλλήλων του όπως αυτές αναφέρονται
στο ως άνω πρακτικό του Δ.Σ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται συνολική δαπάνη είκοσι οκτώ χιλιάδων
(28.000,00) ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τη σχετική
πίστωση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Λαϊ−
κών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.) οικονομικού έτους
2009 στον ΚΑΕ0261 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
ετήσια πίστωση πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00) ευρώ,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.7.2009
μέχρι 31.12.2009 τέσσερεις χιλιάδες οχτακόσιες (4800)
ώρες συνολικά για υπερωριακή απασχόληση των δέκα
έξι (16) υπαλλήλων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.).
Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα απασχολεί−
ται το σύνολο των ως άνω υπαλλήλων με υπερωριακή
απασχόληση μέχρι πενήντα (50) ωρών μηνιαίως ανά
υπάλληλο.
Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας.
Η κατανομή των παραπάνω ωρών ανά συνεργείο υπε−
ρωριακής απασχόλησης θα γίνει με απόφαση του Προέ−
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στην
οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο
των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν καθώς και ο
ανά συνεργείο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής
απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

F
Αριθμ. Κ2−6434
Ορισμός Ημερήσιων Αθλητικών Εφημερίδων
Β΄ εξαμήνου 2009.

(3)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 26 παρ. 2 και 43β παρ. 5 του κ.ν.
2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του άρθρου 20
παρ. 6 του ν. 2644/1998 και του άρθρου 10 παρ. 10 εδάφιο
ε΄ του ν. 2741/1999, όπως ισχύουν.
β. Του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 3021/2002 «Περιορι−
σμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρή−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
143/19.6.2002).
γ. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας
και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ε. Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων της».
στ. Του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και
ισχύει.
2. Τη υπ’ αριθμό Β3−374/15.11.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εξουσιοδότηση για υπο−
γραφή εγγράφων − Με Εντολή Υφυπουργού −κ.λπ.».
3. Το υπ’ αριθμ. 15399/17.6.2009 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ότι οι ημερήσιες αθλητικές εφημερίδες
Αθηνών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για
τη δημοσίευση, κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2009,
των προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των
Ισολογισμών των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών εί−
ναι, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 15399/17.6.2009
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, οι εξής: «Η ΕΞΕΔΡΑ
ΤΩΝ ΣΠΟΡ» «Η ΠΡΑΣΙΝΗ» «Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ», «GOAL
NEWS», «Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ», «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ», «SPORTDAY»
και «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ».
Επίσης ορίζουμε ότι οι αθλητικές εφημερίδες «ΑΘΛΗ−
ΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ», «METROSPORT» και «ΣΠΟΡ
ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» πληρούν, σύμφωνα με το ως άνω έγγρα−
φο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης, τις νόμιμες προϋποθέσεις για
τη δημοσίευση των προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύ−
σεων και των Ισολογισμών των Αθλητικών Ανωνύμων
Εταιρειών, που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2009
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
F
Αριθμ. 17629/598
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.
3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
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4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας.
5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως προσετέθησαν με το
ν.δ. 264/1973.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.»
που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/71
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και
εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
8. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991 στο
Γενικό Γραμματέα».
9. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
10. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση (Επέκταση 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.).
11. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ
109/Α/30.5.1997).
12. Το υπ’ αριθμ. 9084/14.5.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
13. Την από 4.6.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
14. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουριστι−
κής Ανάπτυξης, οικονομικού έτους 2009, στον ΚΑΕ 0511,
ποσόν δαπάνης 3.900,00 €., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έναν (1)
υπάλληλο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
έως 50 ώρες το μήνα, πλέον των νομίμων ορίων υπε−
ρωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 30.6.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθμ. 17943/610
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου της
ΕΠΑ.Σ Αναβύσσου του ΟΤΕΚ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.
3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας.
5. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από
το ν.δ. 264/1973.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π. δ/τος της 8.4.1932
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και
εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
8. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» στον Γενικό
Γραμματέα.
9. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
10. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση (Επέκταση 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.).
11. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ
109/Α/30.5.1997).
12. Το υπ’ αριθμ. 9621/22.5.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
13. Την από 11.6.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
14. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του ΟΤΕΚ, οικονομικού έτους 2009, στον
ΚΑΕ 0261, ποσόν δαπάνης 3.913,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έναν (1)
υπάλληλο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, της ΕΠΑ. Σ Αναβύσσου, έως 45 ώρες, το μήνα,
πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 31.12.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθμ. 17874/607
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Δήμου Περιστερίου Ν. Αττικής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.
3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας.
5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από
το ν.δ. 264/1973.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π. δ/τος της 8.4.1932
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και
εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
8. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» στον Γενικό
Γραμματέα.
9. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
10. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση (Επέκταση 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.).
11. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ
109/Α/30.5.1997).
12. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας αριθ. 84474/1449/11.12.2008 «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Α΄ ημερολογιακού
εξαμήνου 2009».
13. Το υπ’ αριθμ. 29016/20.5.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
14. Την από 11.6.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
15. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Περιστερίου Ν. Αττικής, οικονομι−
κού έτους 2009 στους ΚΑ 10.6022.11 ποσόν δαπάνης
20.000,00 €, 20.6022.11 ποσόν δαπάνης 50.000,00 €,
30.6022.11 ποσόν δαπάνης 10.000,00 €, 35−6022.11, πο−
σόν δαπάνης 3.000,00 € και 45.6022.11 ποσόν δαπάνης
10.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για εκατόν
εξήντα τρεις (163) υπαλλήλους, του Δήμου Περιστερίου
Ν. Αττικής, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, ως εξής: α) για
τους εργάτες, μέχρι 16 ώρες το μήνα, ο καθένας και
β) για οδηγούς και φύλακες μέχρι 22 ώρες το μήνα, ο
καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απα−
σχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 31.12.2009.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθμ. 17751/602
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Η ΥΠOΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.
3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας.
5. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως προσετέθησαν με το
ν.δ. 264/1973.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π. δ/τος της 8.4.1932
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και
εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
8. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν.
1943/91 στο Γενικό Γραμματέα».
9. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
10. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση (Επέκταση 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.).
11. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ
109/Α/30.5.1997).
12. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας αριθμ. 84474/1449/11.12.2008
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Α΄..... ημε−
ρολογιακού εξαμήνου 2009».
13. Το υπ’ αριθμ. Δ9/Α/18894/6316/21.5.2009 έγγραφο
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
14. Την από 11.6.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
15. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον τακτικό
προϋπολογισμό ΥΠΑ, οικονομικού έτους 2009, στους
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ΚΑΕ 0511 και 0512 ειδικός φορέας 39/120, ποσόν δαπάνης
450.000,00€, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για ενενή−
ντα πέντε (95) άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, ΕΣΙΔ Αο−
ρίστου Χρόνου προσωπικού της ΥΠΑ, έως 50 ώρες το
μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής
απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
μέχρι 31.12.2009 και όχι νωρίτερα από 1.7.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθμ. 17381/587
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.
3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας.
5. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από
το ν.δ. 264/1973.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π. δ/τος της 8.4.1932
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και
εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
8. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» στο Γενικό
Γραμματέα.
9. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
10. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση (Επέκταση 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.).
11. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ
109/Α/30.5.1997).
12. Το υπ’ αριθμ. Δ.Διοικ. 1144/12.5.2009 έγγραφο της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13. Την από 11.6.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
14. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευ−
κάδας, οικονομικού έτους 2009, στον ΚΑΕ 0511, ποσόν
δαπάνης 1.150,00€, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για μια (1)
υπάλληλο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί−
στου Χρόνου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκά−

δας, έως 180 ώρες, συνολικά, πλέον των νομίμων ορίων
υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
μέχρι 31.12.2009 και όχι νωρίτερα από 1.7.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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