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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   8972 (1)

Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30, του άρθρου 

28 και της παρ.4β του άρθρου 1 του ν.  3023/2002 (Φ.Ε.Κ. 
146 Α΄/25.6.2002) «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομ−
μάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, 
δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών 
κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών». 

2. Το γεγονός ότι στις 6 και 7 Ιουνίου 2009 θα διε−
ξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Τις σχετικές υποδείξεις των κομμάτων που εκπρο−
σωπούνται στη Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
με τις οποίες ορίσθηκαν οι εκπρόσωποί τους που θα 
μετέχουν στην Διακομματική Επιτροπή Εκλογών. 

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε τη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, η 
οποία αποτελείται από τους εκπροσώπους των παρα−
κάτω κομμάτων, ως ακολούθως:

1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Μενέλαος Δασκαλάκης
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), 

Ροβέρτος Σπυρόπουλος.
3. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, Αντώνης 

Σκυλλάκος.
4. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: Μίμης 

Δαρειώτης και Γιάννης Θεωνάς. 
5. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑ−

ΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.), Κωνσταντίνος Σκανδαλάκης.
Στην Επιτροπή μετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών, ως 

Πρόεδρος αυτής.
Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης για τον 

καθορισμό του ποσοστού της εκλογικής χρηματοδότησης 
προς τα δικαιούχα πολιτικά κόμματα, όπως προβλέπουν οι 
διατάξεις της παρ.4β του άρθρου 1 του ν. 3023/2002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
A    ριθμ.: Φ.30315/1140/228 (2)
Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών του Τομέα Πρόνοι−

ας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδι−
ωτικού Τομέα. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 2084/1992 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 165).
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β) Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 2676/1999 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 1).

γ) 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 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 98). 

δ) Το γεγονός ότι το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα 
(ΤΑΠΙΤ) – Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων αντιμε−
τωπίζει προβλήματα στην είσπραξη των οφειλομένων 
από τους υπόχρεους ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της 
έλλειψης προσωπικού.

ε) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΑΠΙΤ – Τομέας 
Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών του 
Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ταμείου 
Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) από ιδιώτες, φυσικά 
πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 2084/1992 ορίζουμε 
τα εξής: 

1. Η ανάδειξη των αναδόχων, φυσικών προσώπων, γί−
νεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία εγκρί−
νεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

Τα πρόσωπα αυτά απαιτείται να έχουν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

α) Να είναι Έλληνες πολίτες.
β) Να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 50 ετών.
γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν 
καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

δ) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή απα−
γόρευση ή δικαστική αντίληψη.

ε) Να είναι υγιείς.
στ) Να έχουν απολυτήριο τίτλο ενιαίου λυκείου ή 

λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού 
λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής 
επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή εξα−
ταξίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή δίπλωμα επαγ−
γελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου 
σπουδών τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου. 

ζ) Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από αντίστοιχα δικαι−
ολογητικά, που κατατίθενται στο Ταμείο πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

2. Μεταξύ του Ταμείου και του αναδόχου υπογράφεται 
σύμβαση μίσθωσης έργου.

3. Το έργο, το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος, όπως ει−
δικότερα περιγράφεται στο Καταστατικό του Τομέα 
Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, συνίσταται στη βεβαί−
ωση και είσπραξη των πόρων του Τομέα Πρόνοιας 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων από μηνιαίες εισφορές (συνει−
σφορές, συνδρομές, δόσεις κ.λ.π.) ελεύθερα και σε 
ώρες, που ο ίδιος επιλέγει χωρίς να ελέγχεται από το 
Ταμείο στο σημείο αυτό, φέρει όμως προσωπικά την 
ευθύνη για την άρτια κανονική και νομότυπη εκτέλεση 
του έργου.

4. Ως αντάλλαγμα στον ανάδοχο συμφωνείται ποσο−
στό 4% επί των εισπράξεων που διενεργεί και βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋ−

παλλήλων του ΤΑΠΙΤ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΤΑΠΙΤ, ορίζεται στη σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου κατώτερο και ανώτερο πλαφόν ανταλλάγματος. 

Το αντάλλαγμα είναι καταβλητέο μετά το τέλος της 
εκτέλεσης όλου του έργου και την πάροδο του χρόνου, 
για τον οποίο συμφωνήθηκε, αλλά δικαιούται το ΤΑΠΙΤ 
κατά διαστήματα μηνιαία ή άλλα, που αυτό καθορίζει, να 
καταβάλλει μέρος του συνολικού ανταλλάγματος που 
συμφωνήθηκε, ανάλογα προς την πρόοδο εκτέλεσης 
του έργου. 

Ως εγγύηση κρατείται ποσό της πρώτης τμηματικής 
καταβολής την οποία δικαιούνται και η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των 300,00 €. 

5. Κατά την είσπραξη της αμοιβής του, ο ανάδοχος 
εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Φ.Σ. στοιχεία, νό−
μιμα θεωρημένα και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 
Συμφωνείται επίσης ότι καμιά άλλη δαπάνη πέραν από 
το ποσό που έχει συμφωνηθεί ως αντάλλαγμα δεν κα−
ταβάλλεται για τυχόν έξοδα κίνησης κ.λ.π. και ουδεμία 
άλλη απαίτηση ή αξίωση από οποιαδήποτε αιτία έχει 
ο ανάδοχος κατά του Ταμείου.

6. Διάρκεια της σύμβασης έργου ορίζεται το χρονικό 
διάστημα ενός έτους με τη λήξη του οποίου η σύμβαση 
λύεται χωρίς οιαδήποτε διατύπωση.

Το Ταμείο αζημίως μπορεί να καταγγείλει οποτεδή−
ποτε τη σύμβαση, όταν κατά την κρίση του υπάρχουν 
λόγοι οι οποίοι επιβάλουν μια τέτοια ενέργεια. 

Στην περίπτωση δε αυτή, ο ανάδοχος δικαιούται 
αντάλλαγμα ίσο με ποσοστό που αναλογεί στις πραγ−
ματοποιηθείσες εισπράξεις κατά το διάστημα που δι−
ήρκησε η σύμβαση, έναντι του συνολικού χρόνου.

Όμοιο, αντάλλαγμα δικαιούται ο ανάδοχος, αν ο ίδιος 
διακόψει την εκτέλεση του έργου πριν την πάροδο του 
χρόνου της διάρκειάς της. 

7. Ο Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων καθορίζει 
τα ξενοδοχεία κατά περιοχές που αποτελούν τον τομέα 
ευθύνης του αναδόχου, από τα οποία εισπράττει τις 
ασφαλιστικές εισφορές. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο του, 
χωρίς να υπόκειται σε άμεση εξάρτηση από τις Υπη−
ρεσίες του Ταμείου, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες 
διατάξεις, τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών και τις 
γενικές εγκυκλίους διαταγές.

Για την άρτια εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υπο−
χρεούται να εκτελεί και κάθε κατά νόμο απαιτούμενη 
προεργασία, για τη νόμιμη βεβαίωση και είσπραξη των 
πόρων του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του 
ΤΑΠΙΤ και υποχρεούται να καταθέτει τα χρηματικά ποσά 
που εισπράττει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 11 εδαφ. 
19 της Νομοθεσίας του ως άνω Τομέα την ίδια ημέρα 
της είσπραξης, ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη 
ημέρα στον λογαριασμό που διατηρεί ο Τομέας Πρό−
νοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Τράπεζα στην οποία 
κατατίθενται τα έσοδα του Τομέα (Εμπορική Τράπεζα 
της Ελλάδος). 

9. Η είσπραξη σε μετρητά, κατά περίπτωση δεν επι−
τρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 600,00 €.

Μεγαλύτερα ποσά εισπράττονται με επιταγές στο 
όνομα του ΤΑΠΙΤ – Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλή−
λων και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις σε μετρητά, 
από υπαλλήλους και αναδόχους του Τομέα Πρόνοιας 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων, οι οποίοι τα καταθέτουν στην 
Τράπεζα το αργότερο μέσα σε 24 ώρες. 
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10. Η σύμβαση αυτή δεν συνδέεται με το ωράριο ερ−
γασίας της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος, δικαιούται για τη 
διευκόλυνση του ιδίου και του έργου που αναλαμβάνει 
και κατά τη δική του απόλυτη επιλογή να προσφέρει τις 
ανεξάρτητες υπηρεσίες του και μέσα στα Γραφεία του 
Ταμείου χωρίς να αλλάζει από αυτό το λόγο η μορφή 
της σύμβασης, ως σύμβασης έργου.

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σωστή εκτέλεση του 
έργου, που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση και 
είναι αποκλειστικά υπόλογος και υπεύθυνος έναντι του 
Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων για οποιαδήποτε 
μορφής παράλειψη ή ταμειακή ανωμαλία. Τυχόν παρά−
λειψη ή αντικανονική είσπραξη των εισφορών ή των 
προσθέτων τελών από τους υπόχρεους, καταλογίζονται 
σε βάρος του και παρακρατούνται από το εργολαβικό 
αντάλλαγμα για την εξασφάλιση του ως άνω Τομέα. 

Κάθε λεπτομέρεια εκτέλεσης του συμφωνημένου 
έργου που δεν αναφέρεται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζεται με γενικής εφαρμογής αποφάσεις του Δ.Σ. 
ή της Γενικής Διεύθυνσης του ΤΑΠΙΤ, προς τις οποίες, 
υποχρεούται ο ανάδοχος να συμμορφώνεται πιστά.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
A    ριθμ. Φ. 80425/2716/580 (3)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευ−
θέρων Επαγγελματιών για το έτος 2009.

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του ν. 1558/1985 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν 
με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. 
191/Α΄) «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 ιδιωτικού δικαίου».

6. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφά−
σεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας από την 
αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας της οικείας 
Νομαρχίας.

7. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΟΑΕΕ 
προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες: 1) 
σύνταξη ισολογισμών – απολογισμών ετών 2007 – 2008, 
2) εργασίες ενοποίησης συνταξιοδοτικών μητρώων, 
έλεγχος χορηγουμένων συντάξεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις των ενοποιημένων Ταμείων, 3) έκδοση απο−
φάσεων αναγνώρισης εισφορών λόγω απώλειας των 
ασφαλιστικών βιβλιαρίων των ασφαλισμένων, 4) απονο−
μή συντάξεων με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ με υπολογισμό 
εκ παραλλήλου και με τις διατάξεις των ενοποιημένων 
Ταμείων, 5) προώθηση εκκρεμών συνταξιοδοτικών υπο−
θέσεων, 6) ενοποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων 
των ενταχθέντων Ταμείων βάσει των διατάξεων του 
ν.  3655/2008 και έλεγχος υπηρεσιακής κατάστασης 
όλων των υπαλλήλων του ΟΑΕΕ, 7) επιλογές προϊσταμέ−
νων διευθύνσεων και τμημάτων του Οργανισμού, 8) επε−
ξεργασία εκθέσεων αξιολόγησης ετών 2007 και 2008, 9) 
υλοποίηση του συστήματος χορήγησης του Επιδόματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το 
έτος 2009 (έλεγχος δικαιολογητικών, χορήγηση επιδό−
ματος, κλπ) για τους συνταξιούχους των ενοποιημένων 
Ταμείων, 10) εκκαθάριση λογαριασμών νοσοκομείων, 
κλινικών, εργαστηρίων, φαρμακείων και ατομικών λο−
γαριασμών ασφαλισμένων, 11) διαδικασίες πρόσληψης 
και υπογραφής ετήσιων συμβάσεων με θεραπευτές, 
ελεγκτές γιατρούς και ελεγκτές φαρμακοποιούς, 12) 
υλοποίηση των διατάξεων σχετικά με ρύθμιση οφειλο−
μένων εισφορών – εκκαθάριση οφειλομένων εισφορών 
ασφαλισμένων – έκδοση ΠΕΕ – μηνύσεων – εφαρμογή 
ΚΕΔΕ, 13) σύσταση, τήρηση και έλεγχος μητρώου ασφα−
λισμένων στην επικουρική ασφάλιση του Οργανισμού, 
14) τακτοποίηση λογιστικών και φορολογικών θεμάτων 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΕ από την 
εφαρμογή του ν. 3655/2008.

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 843.230,00 € 
περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ 
έτους 2009, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας, για χίλιους εκατόν ογδόντα τρεις (1.183) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΟΑΕΕ 
από 120 ώρες για τον καθένα (141.960 ώρες συνολικά) 
για το έτος 2009.

Οι ημέρες απασχόλησής τους είναι όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και οι ώρες 
υπερωριακής εργασίας δύο (2) ώρες καθημερινά.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
είναι οι αρμόδιοι προϊστάμενοι διευθύνσεων. Η κατανομή 
των ωρών υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους θα 
γίνει με απόφαση του Διοικητή, ανάλογα με τις ανάγκες 
των υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ 
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      Αριθμ. Φ.80425/2821/618 (4)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι−
σης Ιδιωτικού Τομέα για το έτος 2009.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. 
191/Α΄) «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’ αριθμ. 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 
την αρμόδια Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας της οικείας 
Νομαρχίας.

7. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Τα−
μείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες: 
συντόμευση του χρόνου απονομής σύνταξης, έλεγχος 
συντάξεων για τη λήψη ή μη επιδομάτων, καταχώρη−
ση των καταβληθεισών εργοδοτικών και ασφαλιστικών 
εισφορών προηγουμένων ετών, εκκαθάριση μητρώου 
ασφαλισμένων, βεβαίωση και είσπραξη πόρων, ενημέ−
ρωση λογιστικών βιβλίων.

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 654,00 € πε−
ρίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου 
έτους 2009 (ΚΑΕ 0010261), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας, για έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού 
Τομέα για 120 ώρες για το έτος 2009.

Οι ημέρες απασχόλησής του είναι όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και οι ώρες 
υπερωριακής εργασίας δύο (2) ώρες καθημερινά.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχό−
λησης είναι ο οικείος Προϊστάμενος Διεύθυνσης του 
Ταμείου. 

Το Δ.Σ. του Ταμείου είναι υπεύθυνο για τη βεβαίωση 
εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή 
αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωρι−
ακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2009. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ 
Ö

   Αριθμ. Φ.80425/2233/432 (5)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρι−

κής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα 
Σώματα Ασφαλείας για το έτος 2009.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 

297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 
137/Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

3) Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι 
εξής εργασίες: καταχώρηση των λογιστικών στοιχείων 
του νέου λογιστικού σχεδίου, σύνταξη ισολογισμού − 
απολογισμού έτους 2008, αξιοποίηση ακίνητης περιου−
σίας του Ταμείου, πώληση ακινήτου του Ταμείου, χορή−
γηση εφάπαξ βοηθημάτων λόγω μεγάλης ροής εξόδου 
των μετόχων του Ταμείου, διοικητικές αποκαταστάσεις 
αξιωματικών, διαχείριση ενσήμου ΕΛ.ΑΣ., εκκαθάριση 
δαπανών κλάδου υγείας, νομοθετική επεξεργασία ορ−
γανισμού λειτουργίας του Ταμείου, μηχανογράφηση των 
οικονομικών και άλλων στοιχείων του Ταμείου, εφαρ−
μογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της διοικητικής 
υποστήριξης και ψηφιοποίηση πρακτικών − αποφάσε−
ων Δ.Σ. και αποφάσεων διευθυντού χορήγησης εφάπαξ 
χρηματικών βοηθημάτων από το έτος 1979 και εντεύθεν. 
4) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσί−
ων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων 
(456.624,00) € περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2009, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας των υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφα−
λείας, για το έτος 2009 και συγκεκριμένα: για εκατόν 
είκοσι (120) υπαλλήλους εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) 
ώρες για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι 
και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι 
τις 20.00 ώρα.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι των 
τμημάτων του Ταμείου, οι οποίοι θα παρέχουν βεβαι−
ώσεις στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμι−
κού και στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Αστυνόμος Α΄ 
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Γεωργαλής Ιωάννης θα χορηγεί συνολική βεβαίωση με 
αναπληρωτή του τον αντιπύραρχο Πόραβο Δημήτριο.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
ση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ
Ö

    Αριθμ. 262018 (6)
Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Γεωτεχνικού Επιμε−

λητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) – Ν.Π.Δ.Δ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 157, των 

παρ. 2 και 5 του άρθρου 158, των παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 
9 του άρθρου 159, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 160, του 
άρθρου 161 και των παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 162 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 26). 

β) Της παρ. 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 43 του 
π.δ/τος 410/1988 (Φ.Ε.Κ. Α 191) και της περ. 4 της παρ. Β 
του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Φ.Ε.Κ. Α 81).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 293699/29.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Β 1996) από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, «Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.), Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και Κεντρικού Τα−
μείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. & 
Δασών) – Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Τις οργανικές διατάξεις του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(π.δ/γμα 11/2004, όπως ισχύει).

4. Το υπ’ αριθμ. 79/12.1.2009 έγγραφο του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) – Ν.Π.Δ.Δ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 600,00 ευρώ για το 
τρέχον έτος και για καθένα από τα επόμενα πέντε 
έτη. 

Η παραπάνω δαπάνη έτους 2009 θα αντιμετωπισθεί 
από εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0771 και 
0772 του προϋπολογισμού έτους 2009 του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
– Ν.Π.Δ.Δ.

Η δαπάνη που προκαλείται για καθένα από τα επό−
μενα πέντε έτη θα αντιμετωπισθεί από εγγεγραμμένες 
πιστώσεις των καταρτισθησομένων προϋπολογισμών 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 
– Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη αυτά, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) – Ν.Π.Δ.Δ., 
αρμόδιο για όλο το προσωπικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που απο−
τελείται από :

α. 1) Ένα (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ 
πέντε εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που υπά−
γονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων 
Προϊσταμένων Διεύθυνσης, που ορίζεται Πρόεδρος του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και ενός 
τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων 
Τμήματος από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα 
του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά τη διάκριση του προ−
ηγούμενου εδαφίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται υπάλληλοι που 
υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που έχουν 
τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο προαναφε−
ρόμενο εδάφιο. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη 
και ένα από τα αναπληρωματικά θα είναι διαφορετικού 
φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμι−
μες προϋποθέσεις.

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με 
βαθμό Α΄.

Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσω−
πικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου 
χρόνου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων 
υπαλλήλων μετέχουν δύο εκπρόσωποι του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρό−
νου.

2. Τα υπό στοιχείο α΄ μέλη της προηγούμενης παρα−
γράφου ορίζονται από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα υπό στοιχεία β΄ μέλη της ίδιας παραγράφου εκλέ−
γονται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία.

3. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι 
της οικείας υπηρεσίας για να ορισθούν ως μέλη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επιλέγονται υπάλληλοι από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που 
υπηρετούν στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
έχουν τις υπό στοιχείο α΄ (2) της παρ. 1 της απόφασης 
αυτής προϋποθέσεις. 

4. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ή 
εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρωτές.

5. Με την απόφαση ορισμού των μελών του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου ορίζεται ο αναπληρωτής του Προέδρου 
από τα υπό στοιχείο α (2) της παρ. 1 της απόφασης 
αυτής μέλη. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπλη−
ρωτής του Προέδρου, ως τακτικό μέλος συμμετέχει ο 
αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

6. Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται με από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επι−
μελητηρίου Ελλάδας ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας 
προσωπικού του Επιμελητηρίου, με τον αναπληρωτή 
του.

7. Χρέη γραμματέα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκτελεί 
υπάλληλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που ορίζεται με τον αναπλη−
ρωτή του από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
είναι διετής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

  Ö 
 Αριθμ. 392/22 (7)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλ−
λήλων, που υπηρετούν το Δήμο Καρπενησίου Νο−
μού Ευρυτανίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 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» (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/1997),

β) Της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 «Κάλυψη 
δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 35/Α΄/1999),

γ) Της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/1999),

δ) Το άρθρο 86 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων», (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/2006),

ε) Του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 3584/2007, «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων», (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/2007).

στ) Του «Άρθρου πρώτου» του π.δ. 63/2005, «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005), στις οποίες 
έχουν συμπεριληφθεί και οι διατάξεις που αφορούν στον 
έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις, καθώς και η θέσπιση υποχρεωτικής 
αναγραφής ακροτελεύτιας διάταξης επί αυτών, για τον 
τρόπο κάλυψη της δαπάνης και

ζ) Της υπ’ αριθμ. 2/54866/0022/20.7.1999 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών, (Φ.Ε.Κ. 1583/Β΄/1999).

2. Την υπ’ αριθμ. 3038/31.5.2007 (Φ.Ε.Κ. 954/τ.Β΄/14.6.2007) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας περί παροχής εξουσιοδότησης του δικαιώμα−
τος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Στερεάς Ελλάδας», στον Γενικό Διευθυντή της 
Περιφέρειας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων των Διευθύνσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Διοίκησης Νομών της Περιφέρειας.

3. Το υπ’ αριθμ. 7785/30.12.2008 έγγραφο του Δημάρ−
χου Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας, με την 
οποία προσδιορίζεται ο προβλεπόμενος αριθμός ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων του οικείου 
Δήμου, με δικαίωμα αποζημίωσης, για το έτος 2009, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας, με δικαίωμα αποζημίωσης και όχι πέραν 
των εκατόν είκοσι (120) ημερών ετησίως των υπηρετού−
ντων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων στο 
Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας, για το έτος 2009, 
ως κατωτέρω ανά Κατηγορία και Κλάδο Υπαλλήλων:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.  Αριθμός 
  ημερών
1. Κλάδος ΠΕ−1 Διοικητικού Δέκα (10)
2. Κλάδος ΠΕ − 3 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πέντε (5)
3. Κλάδος ΠΕ− 5 Μηχ/γων − Ηλεκτρ/γων Μηχ/των Δέκα (10)
4. Κλάδος ΠΕ − 9 Γεωπόνων Δέκα (10)
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. 
1. Κλάδος Τ.Ε. − 3 Τεχνολόγων Πολιτικών 
 Μηχανικών Δέκα (10)
2. Κλάδος Τ.Ε. 4 Τεχνολόγων Μηχ/γων 
 ή Ηλεκτρ/γων Μηχ/των Δέκα (10)
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Ε. 
1. Κλάδος Δ.Ε. − 1 Διοικητικού Δέκα (10)
2. Κλάδος Δ.Ε. − 24 Ηλεκτρολόγων Δέκα (10)
3. Κλάδος Δ.Ε. − 28 Χειριστών Μ.Ε. Τριάντα (30)
4. Κλάδος Δ.Ε. − 29 Οδηγών Αυτ/των Τριάντα (30)
5. Κλάδος Δ.Ε. − 30 Υδραυλικών Πέντε (5)
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. 
1. Κλάδος Υ.Ε. − 1 Κλητήρων − Θυρωρών 
 Γεν. Καθηκ/ντων Δέκα (10)
2. Κλάδος Υ.Ε. − 16 Εργατών Δέκα (10)

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Καρπενησίου έτους 2009, στον οποίο έχουν εγγραφεί 
οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό πιστώσεις ανά Υπη−
ρεσία, ως κατωτέρω:

1) Κ.Α. 10/6422 με ποσό 1.000,00 €
2) Κ.Α. 20/6422 με ποσό 1.500,00 € και
3) Κ.Α. 30/6422 με ποσό 2.500,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Καρπενήσι, 6 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΓΚΑΣ

Ö

    Αριθμ. 141/Οικ. (8)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλή−

λων Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας κατά το έτος 2009.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Ν.Α.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 «Δι−

οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α΄/23.12.2003).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2738/1999 «συλ−

λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 180/τ.Α΄/9.9.1999).

6. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που πα−
ρουσιάζονται (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, καταπτώσεις, 
πυρκαγιές), για την αντιμετώπιση των οποίων η Ν.Α. 
Αιτωλοακαρνανίας χρησιμοποίησε το Τεχνικό Προσω−
πικό και τους Οδηγούς.
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7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 75.000,00 Ευρώ που θα 
καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπο−
λογισμό της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας και στον ΚΑΕ 0511 
των Ε.Φ. 072 Β., αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για το έτος 
2009 ως κατωτέρω. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
 ΚΛΑΔΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα Τεχνικού
Εξοπλισμού 25 11.500

Β) Η οριστική συγκρότηση των συνεργείων θα γίνει με 
απόφαση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης (ωρών− υπαλ−
λήλων).

Γ) Η δαπάνη που θα προκληθεί δεν μπορεί να υπερ−
βεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπο−
λογισμό κάθε Διεύθυνσης για το σκοπό αυτό. Αύξηση 
ή νέα εγγραφή σχετικών πιστώσεων με μεταφορά 
κονδυλίων από άλλες κατηγορίες δαπανών, δεν επι−

τρέπεται να γίνει. Επίσης δεν επιτρέπεται για το χρο−
νικό διάστημα καταβολής των υπερωριών η είσπραξη 
άλλου ποσού από τον ίδιο ή άλλο φορέα για την ίδια 
αιτία καθώς και όταν ο υπάλληλος απουσίασε με 
αναρρωτική άδεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ι.Π. Μεσολογγίου, 6 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΞΑΜΗΣ
Ö

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

  Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ. 90282/68215/17.12.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 2690/31.12.2008 (τ.Β΄), λανθασμένη ως προς το 
έτος γέννησης του Κρίκη Θοδωρή, από το λανθασμένο: 
«1961» στο ορθό: «1965».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)     
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02002441202090008*

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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