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Αριθμ. 2/75100/0022
(1)
Καθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης
των υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού που εκτελούν
πρόσθετα καθήκοντα.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 49, παρ. 1,2 3, 5 και 6 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς».
3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/ΦΕΚ 1948/Β΄/3.10.2007
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Το π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Συγχώνευση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».
5. Το υπ’ αριθμ. 1323/21.11.2007 έγγραφο της ΠΟΕ−
ΟΤΑ.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού αλλά του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α΄ βαθ−
μού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων
Δήμων και Κοινοτήτων οι οποίοι εκτός από τα καθή−
κοντα της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας εκτελούν και την υπηρεσία των Ληξι−
αρχείων των Δήμων και των Κοινοτήτων ή την υπηρεσία
των Κοινοτήτων, των Ιδρυμάτων, των Δημοτικών και
Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
των Συνδέσμων ΟΤΑ, που στερούνται τακτικού προσω−
πικού του διοικητικού κλάδου ως ακολούθως:
Ι. Των Διοικητικών Υπαλλήλων που εκτελούν καθήκο−
ντα Ληξίαρχου των Δήμων και Κοινοτήτων:
α. Πληθυσμού μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοί−
κων, μέχρι είκοσι πέντε (25) ώρες μηνιαίως.
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β. Πληθυσμού από χιλίων πεντακοσίων και ενός (1.501)
κατοίκων και μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων,
μέχρι τριάντα (30) ώρες μηνιαίως.
γ. Πληθυσμού από πέντε χιλιάδων και ενός (5.001)
κατοίκων και μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων
μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες μηνιαίως
δ. Πληθυσμού από δέκα χιλιάδων και ενός (10.001)
κατοίκων και μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κα−
τοίκων μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως.
ε. Πληθυσμού από είκοσι πέντε χιλιάδων και ενός
(25.001) κατοίκων και μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000)
κατοίκων, μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες μηνιαίως.
στ. Πληθυσμού από πενήντα χιλιάδων και ενός (50.001)
κατοίκων και άνω, μέχρι πενήντα (50) ώρες μηνιαίως.
ΙΙ. Των Διοικητικών υπαλλήλων που εκτελούν την ερ−
γασία της υπηρεσίας των Κοινοτήτων που στερούνται
Γραμματέα ανεξάρτητα από τον πληθυσμό, είτε πρό−
κειται για μόνιμο Διοικητικό Υπάλληλο παραπλήσιου
ΟΤΑ είτε πρόκειται για Δημόσιο Υπάλληλο ή Υπάλληλο
ΝΠΔΔ μέχρι πενήντα (50) ώρες μηνιαίως.
III. Των Διοικητικών υπαλλήλων που εκτελούν τη διοι−
κητική και λογιστική εργασία της υπηρεσίας των Ιδρυ−
μάτων, των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ που στερούνται τακτικού
προσωπικού του διοικητικού κλάδου μέχρι πενήντα (50)
ώρες μηνιαίως, κατά τις διακρίσεις της περίπτωσης Ι.
IV. Των Διοικητικών υπαλλήλων που εκτελούν τη δι−
οικητική και λογιστική εργασία των Συνδέσμων ΟΤΑ οι
οποίοι στερούνται τακτικού προσωπικού του διοικητικού
κλάδου μέχρι πενήντα (50) ώρες μηνιαίως, κατά τις δι−
ακρίσεις της περίπτωσης Ι. Ως πληθυσμός λαμβάνεται
υπόψη ο πληθυσμός του Δήμου ή της Κοινότητας της
έδρας τους.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρ−
θρου 49 του ν. 3584/2007, η υπερωριακή απασχόληση
που καθορίζεται με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
είναι βαση των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλη−
σης. Για κάθε μία από τις υπηρεσίες που αναφέρονται
στην απόφαση αυτή επιτρέπεται η απασχόληση ενός
μόνο υπαλλήλου. Δεν επιτρέπεται να ανατίθενται στον
ίδιο υπάλληλο περισσότερες της μίας υπηρεσίας.
3. Κάθε προηγούμενη απόφαση μας για το ίδιο θέμα
καταργείται.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 61423/B.9884
(2)
Έγκριση ειδικού μηνιαίου επιδόματος εξειδικευμένων
υπηρεσιών σε υπαλλήλους στην Επιτροπή Εποπτεί−
ας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α).

(β) Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57Α) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
(γ) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ
38Α΄/10.2.2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης,
εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατά−
ξεις».
(δ) Του π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ 17Α΄/7.2.2006) «Οργανισμός
Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».
2. Την υπ’ αριθμ. 16184/Β463/12.4.2006 (ΦΕΚ
515Β΄/25.4.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Περί καθορισμού αμοιβών του ειδι−
κού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων της
Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
και ειδικού μηνιαίου επιδόματος εξειδικευμένων υπη−
ρεσιών στους τακτικούς, πλην του ειδικού επιστημονι−
κού προσωπικού, υπαλλήλους της ΕΠ.Ε.Ι.Α., καθώς και
στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται
σε αυτήν».
3. Την υπ’ αριθμ. 32362/Β. 1458/20.7.2007 (ΦΕΚ 1380/
Β΄/3.8.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Περί εγκρίσεως ειδικού μηνιαίου επιδόματος
εξειδικευμένων υπηρεσιών υπαλλήλου που αποσπάστη−
κε στην ΕΠ.Ε.ΙΑ.».
4. Την υπ’ αριθμ. 34855/3874/8.8.2007 (ΦΕΚ 635/
Γ΄/17.8.2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας και την υπ’ αριθμ. 28217/3614/23.6.2008
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 127/3/26.8.2008 (ΦΕΚ 884/Γ΄/22.9.2008)
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. μετάταξη
του μόνιμου υπαλλήλου Κωνσταντίνου Κλωνή.
6. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Συνεδρίαση
130/30.9.2008).
7. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Νομικού Προσώπου «Επιτροπή Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης», ύψους περίπου 27.000,00 Ευρώ,
σε ετήσια βάση, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32362/Β. 1458/20.7.2007
(ΦΕΚ 1380/Β΄/3.8.2007) απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών ως εξής:
«Εγκρίνουμε τον καθορισμό ειδικού μηνιαίου επιδόμα−
τος εξειδικευμένων υπηρεσιών:
• ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 ευρώ) μηνιαίως στον
Κωνσταντίνο Κλωνή του Βασιλείου, από 22.9.2008.»
2. Εγκρίνουμε τον καθορισμό ειδικού μηνιαίου επιδό−
ματος εξειδικευμένων υπηρεσιών:
• ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00 ευρώ)
μηνιαίως στην Αγγελική Ρεκούτη του Αχιλλέα, από
25.8.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 144319/Β7
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/632 (ΦΕΚ 1267/Β΄/21.12.1998)
υπουργικής απόφασης αναφορικά με το Π.Μ.Σ. του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών
σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη−
μίου Αθηνών και του Τμήματος Μαθηματικών του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Βιοστατιστική». Πα−
ράταση της λειτουρνίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/6.7.2008)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696
(ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008), και β) του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/
Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι−
στωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος».
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 98Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. Β7/632 (ΦΕΚ 1267/Β΄/21.12.1998) υπουρ−
γική απόφαση (Έγκριση Διαπανεπιστημιακού Διατμημα−
τικού Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο
«ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» του τμήματος Μαθηματικών του Πανε−
πιστημίου Αθηνών, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθη−
νών, Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 13020/Β7 (ΦΕΚ
342/Β΄/24.5.2003) και 60455/Β7 (ΦΕΚ 1207/Β΄/13.7.2007)
υπουργικές αποφάσεις.
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διατμηματι−
κής Επιτροπής (συν. 5.3.2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ.
26.6.2008).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων (συν. 925/23.5.2008).
8.α) Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008
έληξε η λειτουργία του ΠΜΣ και
β) Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του
Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/632 (ΦΕΚ 1267/
Β΄/21.12.1998) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει ως ακολούθως:
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οπότε θα
αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας
του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄)».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 167384/Β7
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50270/Β7 (ΦΕΚ 787/
Β΄/6.5.2008) υπουργικής απόφασης «Έγκριση Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστη−
μίου Ελλάδας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc
Management).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/6.7.2008)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3696 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008), και β) του ν. 3374/2005
(ΦΕΚ 189/Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώμα−
τος».
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 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 50270/Β7 (ΦΕΚ 787/Β΄/6.5.2008) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας με τίτλο «Διοίκηση
Επιχειρήσεων» (MSc Management).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (συν.
07/2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συν.
14/3.10.2008).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 50270/Β7 (ΦΕΚ 787/
Β΄/6.5.2008) υπουργική απόφαση που αφορά στο ΠΜΣ
«Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Management) σύμφωνα
με τα εξής:
Το άρθρο 5 «Χρονική Διάρκεια» συμπληρώνεται ως
εξής:
Στο τέλος του άρθρου προστίθεται παράγραφος ως
ακολούθως:
«Για τους φοιτητές που το επιθυμούνε και κατόπιν
σχετικής αίτησής τους υπάρχει η δυνατότητα παροχής
του Π.Μ.Σ. και ως μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση
αυτή, η διάρκεια του Π.Μ.Σ. θα είναι 2 έτη».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2008

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 167383/Β7
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41219/Β7 (ΦΕΚ 787/
Β΄/6.5.2008) υπουργικής απόφασης «Έγκριση Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστη−
μίου Ελλάδας με τίτλο «Τραπεζική και Χρηματοοι−
κονομική» (MSc Banking and Finance).

F
Αριθμ. 87920/4636
(6)
Κήρυξη υποχρεωτικής της υπ’ αριθμ. 46/2008 Διαιτη−
τικής απόφασης (Δ.Α.) «Για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μη−
χανικών οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές
επιχειρήσεις όλης της χώρας».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/6.7.2008)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3696 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008), και β) του ν. 3374/2005
(ΦΕΚ 189/Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώμα−
τος».
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 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 41219/Β7 (ΦΕΚ 787/Β΄/6.5.2008) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας με τίτλο «Τραπεζική
και Χρηματοοικονομική» (MSc Banking and Finance).
5. To απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (συν.
07/2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συν.
14/3.10.2008).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 41219/Β7 (ΦΕΚ 787/
Β΄/6.5.2008) υπουργική απόφαση που αφορά στο ΠΜΣ
«Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc Banking and
Finance) σύμφωνα με τα εξής:
Το άρθρο 5 «Χρονική Διάρκεια» συμπληρώνεται ως
εξής:
Στο τέλος του άρθρου προστίθεται παράγραφος ως
ακολούθως:
«Για τους φοιτητές που το επιθυμούνε και κατόπιν
σχετικής αίτησής τους υπάρχει η δυνατότητα παροχής
του Π.Μ.Σ. και ως μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση
αυτή, η διάρκεια του Π.Μ.Σ. θα είναι 2 έτη».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α΄/1990).
5. Την από 10.11.2008 αίτηση του Συλλόγου Τεχνικών
Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
6. Το από 11.12.2008 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση τούτης 11.12.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την υπ’ αριθμ. 46/2008
Διαιτητική απόφαση (Δ.Α.) για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχα−
νικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επι−
χειρήσεις όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες
και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που
αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
10.11.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 85411/1356
(7)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Πάρου, που
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄)
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές
ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. 16988/1.12.2008 έγγραφο του Δήμου
Πάρου, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλή−
ρωσης τριάντα μιας (31) συνολικά θέσεων εργασίας
τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων
και ειδικοτήτων, για το Δήμο Πάρου.
5. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 απόφαση (ΦΕΚ 1/
Β΄/2.1.2008) του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων σΓην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας».
6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 200494/16.6.2004 και
200410/8.5.2007 προηγούμενων αποφάσεών μας καθορί−
ζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για το
Δήμο Πάρου, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα,
που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998,
σε τρεις (3).
Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

α) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄,
της παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

β) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο,
περίπτωσης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1
ν. 2643/1998)

1

γ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1
του άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

1

ΝΟΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 137520
(8)
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώ−
δικας τηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.
β) Του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν. 2812/2000 (Α΄
67).
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 Α΄/98.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).
4. Το υπ’ αριθμ. 4169/7.11.2008 έγγραφο του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
Τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Εφετείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
9/2008 απόφαση της Ολομέλειας του παραπάνω Δικα−
στηρίου και η οποία έχει ως εξής:
Αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των Προέδρων
Εφετών που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ΜΟΕ
και στα 5μελή Εφετεία, κατά ένα (1) Πρόεδρο.
Αποφασίστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Οκτωβρίου
και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 7.11.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
F

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑ− ν. 2643/1998
ΣΙΑΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δήμος Πάρου ΥΕ 16 Εργατών Εθνικής
Καθαριότητας Αντίστασης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ−ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΙΒΑ
ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
Α/Α
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1

2 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δήμος Πάρου ΥΕ 16 Εργατών
Καθαριότητας

Έμμεσης
Α.Μ.Ε.Α.

1

3 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δήμος Πάρου ΥΕ 16 Εργατών
Καθαριότητας

Τριτέκνων

1

Αριθμ. 26739
(9)
Yπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων ΕΟΤ
για το έτος 2009.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003).
2. Το π.δ. 122/17.3.2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄/17.3.2004).
3. Τις διατάξεις του άρθρ.2 του ν. 3270/2004 «Αρμοδι−
ότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
187/Α΄/11.10.2004).
4. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄/2007).
5. Το υπ’ αρθμ. 502866/5.12.2008 έγγραφο του ΕΟΤ.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από
την εν λόγω απασχόληση ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου επτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ
(€ 1.715.000) (κωδ. αριθμ. 0261 για ημερήσια αποζημίωση)
και διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 230.000) (κωδ.
αριθμ.0263) για εξαιρέσιμη και νυχτερινή αποζημίωση.
7. Το γεγονός ότι με την ψήφιση του ν. 3270/2004:
α) συστήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας και λει−
τουργούν, Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού αλλά και
Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού με σημαντικές αρμοδι−
ότητες, β) οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι αυξημένες τόσο
στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται Γραφεία Υποστήριξης
Τουρισμού και Γραφεία Πληροφοριών τα οποία ευρί−
σκονται στις έδρες των δεκατριών (13) Περιφερειών της
χώρας καθώς επίσης και άλλων τουριστικών περιοχών
της χώρας και κατά συνέπεια η κάλυψή τους δεν είναι
δυνατή εντός των ορίων του κανονικού ωραρίου.
Μέσα στα καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων του
ΕΟΤ που πρέπει να διεκπεραιώσουν τόσο στο σύνηθες
ωράριο των υπαλλήλων (7.30−15.00 ή 9.00−16.30) όσο και
υπερωριακά είναι τα ακόλουθα:
• Εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικές εγκαταστάσεις.
• Χορήγηση Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας.
• Συμμετοχή ορισμένων υπαλλήλων σε Επιτροπές.
• Υλοποίηση της Διαφημιστικής Εκστρατείας ΕΟΤ
καθώς επίσης και έκτακτων διαφημιστικών ενεργειών.
• Συμμετοχή υπαλλήλων ΕΟΤ σε Συνέδρια και Εκ−
θέσεις Τουρισμού τόσο στο Εσωτερικό όσο και στο
Εξωτερικό.
• Απασχόληση προσωπικού για την υποδοχή ξένων
δημοσιογράφων, ξένων προσωπικοτήτων κ.λπ.
• Στελέχωση των Γραφείων Πληροφοριών και λει−
τουργία τους σε 18ωρη και 24ωρη βάση (ειδικά το Γρα−
φείο Πληροφοριών του Αεροδρομίου «Ε.Βενιζέλος» κατά
τη διάρκεια της θερινής περιόδου)για επτά ημέρες την
εβδομάδα.
• Στελέχωση και Λειτουργία των Γραφείων Υποστήρι−
ξης Τουρισμού και Γραφείων Πληροφοριών σε διάφορες
περιοχές της χώρας και τόπους τουριστικού προορι−
σμού.
• Συντονισμός και Εποπτεία των Περιφερειακών Υπη−
ρεσιών Τουρισμού η οποία θα πραγματοποιείται από
έμπειρους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας.
• Υλοποίηση του Προγράμματος «Τουρισμός για
όλους».
• Yλοποίηση του Προγράμματος Προώθησης Ελλη−
νικής Κουζίνας.
• Λήψη μέτρων ασφάλειας και φύλαξης του κτιρίου.
• Ενημέρωση σε θέματα Πληροφορικής για την ηλε−
κτρονική εγκατάσταση, εφαρμογή και εκπαίδευση στο
πρόγραμμα ΜΗΤΕ.

• Καταχώρηση σε ηλεκτρονική μορφή των στοιχείων
των εκθέσεων αξιολόγησης ετών 2006 και 2007, απο−
φασίζουμε:
Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης πέραν
του κανονικού ωραρίου από 1.1.2009 μέχρι και 31.12.2009
του προσωπικού του ΕΟΤ ως εξής:
1. Για πεντακόσιους (500) μόνιμους υπαλλήλους ΕΟΤ
και αποσπασμένους μόνιμους υπαλλήλους στον ΕΟΤ
έως 60 ώρες ημερήσιας υπερωριακής απασχόλησης
έκαστος ανά μήνα.
2. Α. Για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του
Προέδρου ΕΟΤ:
i. Για έναν (1) Ειδικό Σύμβουλο και έναν (1) Ειδικό Συ−
νεργάτη μέχρι 70 ώρες το μήνα έκαστος (35 ημ., 15
νυκτ., 20 εξαιρ).
ii. Για τέσσερις (4) υπαλλήλους μέχρι 70 ώρες το μήνα
(35 ημ., 15 νυκτ., 20 εξαιρ.).
Β. Για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Γενικού
Γραμματέα ΕΟΤ:
i. Για έναν (1) Ειδικό Σύμβουλο και έναν (1) Ειδικό Συ−
νεργάτη μέχρι 70 ώρες το μήνα έκαστος (35 ημ., 15
νυκτ., 20 εξαιρ.).
ii. Για τέσσερις (4) υπαλλήλους μέχρι 70 ώρες το μήνα
(35 ημ., 15 νυκτ., 20 εξαιρ.).
Για τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, Γραφεία Πληρο−
φοριών σε Αθήνα και Περιφέρεια, Γραφεία Υποστήριξης
Τουρισμού, Συνοριακούς Σταθμούς και πέραν των 60
ωρών για κάθε μόνιμο υπάλληλο του ΕΟΤ ανά μήνα.
Γ. Για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Γενικής
Διεύθυνσης Προβολής:
Για δύο (2) μονίμους υπαλλήλους μέχρι τριάντα δύο
(32) ώρες ανά μήνα για δηλαδή δεκαέξι (16) ώρες νυχτε−
ρινής απασχόλησης και δεκαέξι (16) ως εξαιρέσιμες (Κυ−
ριακές, εορτές, αργίες κ.λπ.)για κάθε ένα υπάλληλο.
Δ. Για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης:
Για δύο (2) μονίμους υπαλλήλους μέχρι τριάντα δύο
(32) ώρες ανά μήνα.για κάθε ένα υπάλληλο δηλαδή δε−
καέξι (16) ώρες νυχτερινής απασχόλησης και δεκαέξι
(16) ως εξαιρέσιμες (Κυριακές, εορτές, αργίες κ.λπ.) για
κάθε ένα υπάλληλο.
Ε. Για το Mόνιμο Προσωπικό του ΕΟΤ:
i) Για επτά (7) θυρωρούς και τέσσερις (4) υπαλλήλους
οι οποίοι θα απασχολούνται εκ περιτροπής στην είσοδο
του ΕΟΤ για παροχή πληροφοριών στο κοινό καθώς
επίσης και επτά (7) τεχνικούς (συντηρητές μαραγκοί,
ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί) οι οποίοι θα απασχολού−
νται με την συντήρηση των κτιρίων του ΕΟΤ (Τσόχα 7,
Τσόχα 24, Αγγελου Πυρή 5, Aποθήκη ΕΟΤ στην περιοχή
Ρέντη, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κ.λπ.) μέχρι
τριάντα δύο (32) ώρες ανά μήνα δηλαδή δεκαέξι (16)
ώρες νυχτερινής απασχόλησης και δεκαέξι (16) ώρες ως
εξαιρέσιμες (Κυριακές, εορτές, αργίες κ.λπ.) για κάθε
ένα υπάλληλο.
ii) Για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους συνολικά οι οποίοι
απασχολούνται στα Γραφεία Πληροφοριών του ΕΟΤ
ως εξής:
• Για οκτώ (8) υπαλλήλους του ΕΟΤ απασχολούμενους
στο Γραφείο Πληροφοριών του Αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕ−
ΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
Απασχόληση μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες ανά μήνα
για κάθε μόνιμο υπάλληλο δηλαδή δεκαέξι (16) ώρες
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νυχτερινής απασχόλησης και δεκαέξι (16) ώρες ως εξαι−
ρέσιμες (Κυριακές, εορτές, αργίες κ.λπ.) για κάθε ένα
υπάλληλο.
• Για τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους του ΕΟΤ
απασχολούμενους στο Γραφείο Πληροφοριών του ΕΟΤ
Πλατεία Συντάγματος (Λεωφ. Αμαλίας 26α).
Απασχόληση μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες ανά μήνα
για κάθε μόνιμο υπάλληλο δηλαδή δεκαέξι (16) ώρες
νυχτερινής απασχόλησης και δεκαέξι (16) ώρες ως εξαι−
ρέσιμες (Κυριακές, εορτές, αργίες κ.λπ.) για κάθε ένα
υπάλληλο.
• Για τρεις (3) υπαλλήλους του ΕΟΤ απασχολούμενους
στο Γραφείο Πληροφοριών της Κεντρικής Υπηρεσίας
του ΕΟΤ στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Τσόχα
7.
Απασχόληση μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες ανά μήνα
για κάθε μόνιμο υπάλληλο δηλαδή δεκαέξι (16) ώρες
νυχτερινής απασχόλησης και δεκαέξι (16) ώρες ως εξαι−
ρέσιμες (Κυριακές, εορτές, αργίες κ.λπ.) για κάθε ένα
υπάλληλο.
• Για δεκατέσσερις (14) μονίμους υπαλλήλους των
Γραφείων Πληροφοριών των Περιφερειακών Υπηρεσι−
ών του ΕΟΤ και είκοσι τρεις (23) μονίμους υπαλλήλους
των Γραφείων Υποστήριξης ΕΟΤ και των Συνοριακών
Σταθμών που υπάγονται στις ΠΥΤ/ΕΟΤ.
Απασχόληση μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες ανά μήνα
δηλαδή δεκαέξι (16) ώρες νυχτερινής απασχόλησης και
δεκαέξι (16) ώρες ως εξαιρέσιμες (Κυριακές, εορτές,
αργίες κ.λπ.) για κάθε ένα υπάλληλο.
3. Την έγκριση της καταβολής αποζημίωσης για απα−
σχόληση νυχτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας, μέχρι
τριάντα δύο (32) ώρες ανά μήνα για κάθε μόνιμο υπάλλη−
λο δηλαδή δεκαέξι (16) ώρες νυχτερινής απασχόλησης
και δεκαέξι (16) εξαιρέσιμες ώρες (Κυριακές, εορτές,
αργίες κ.λπ.) για κάθε ένα υπάλληλο
• Μέχρι σαράντα δύο (42) μονίμους υπαλλήλους της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ συμπεριλαμβανομένων
των αποσπασμένων από άλλες Υπηρεσίες και
• μέχρι είκοσι έξι (26) μονίμους υπαλλήλους των Πε−
ριφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, συμπεριλαμβανομέ−
νων των αποσπασμένων από άλλες Υπηρεσίες.
Η καταβολή της αποζημίωσης της ανωτέρω παρα−
γράφου αφορά μονίμους υπαλλήλους που εργάζονται
πέραν του κανονικού ωραρίου και κατά τις ημέρες των
Σαββάτων, των Κυριακών και εορτών προκειμένου να:
α) συμμετάσχουν σε Συνέδρια και Εκθέσεις ή να
υποδεχθούν δημοσιογράφους είτε προβαίνουν στη δι−
ενέργεια επιθεωρήσεων στα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα
δωμάτια campings, τουριστικά γραφεία rent a car, ναυ−
λομεσιτικά γραφεία σε διάφορες τουριστικές επιχειρή−
σεις σε όλη την Ελλάδα,
β) είτε υλοποιούν προγράμματα του ΕΟΤ όπως «Του−
ρισμός για όλους» και «Προώθηση της Ελληνικής Κου−
ζίνας»,
γ) είτε υποστηρίζουν διοικητικά όλες τις Υπηρεσίες
του ΕΟΤ.
4. Η κατανομή των παραπάνω υπό έγκριση ωρών γίνε−
ται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, στην
οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο
των εργασιών που θα εκτελεσθούν.
5. Η συνολική δαπάνη για την υπερωριακή απασχό−
ληση των μονίμων υπαλλήλων του ΕΟΤ, ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δεκαπέντε
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χιλιάδων ευρώ (1.715.000 €), [κωδ.αριθμ. 0261 για ημερή−
σια αποζημίωση] και διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ
(230.000 €) [κωδ. αριθμ. 0263] για εξαιρέσιμη και νυχτε−
ρινή αποζημίωση.
6. Η δαπάνη για την αποζημίωση των μονίμων υπαλ−
λήλων του ΕΟΤ δεν θα υπερβεί τα ανωτέρω αναφερό−
μενα ποσά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 36932/14966
(10)
Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) της Ν.Α. Καστοριάς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων
και θεμάτων δημόσιας διοίκησης».
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΑΚΕΠ/Φ. 12/76/33468/11.12.2008 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο μας
γνωστοποιείται ότι εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατό−
μου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα
έως έξι (6) μήνες, για την στελέχοοση του ΚΕΠ της
Ν.Α. Καστοριάς, του οποίου η σύμβαση λήγει κατά το
χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.1.2009.
4. Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο δεν ανάγεται
στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων τοον υπαλλήλων
της προαναφερθείσας Ν.Α., δεδομένου ότι αποτελεί
έκτακτη ανάγκη που είναι εντελώς διάφορη των συ−
νήθων και τακτικών αναγκών της Ν.Α. Καστοριάς και
δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους της, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη μίσθωσης έργου ενός (1) ατό−
μου με τη Ν.Α. Καστοριάς, για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών για το Κ.Ε.Π. της Ν.Α. με αντικείμενο εργασίας
την υποστήριξη και την παραγωγική λειτουργία του
ΚΕΠ λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου
από τις υπηρεσίες της Ν.Α., δεδομένου ότι το έργο
τούτο δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των
υπαλλήλων της Ν.Α.
Επισημαίνουμε ότι η εγκριθείσα σύμβαση έργου θα
υπογραφεί μεταξύ της Ν.Α. Καστοριάς και του επιλε−
γέντος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/2006 και
4Κ/2007), εφαρμόζονται οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης
των συμβάσεων, όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλί−
ους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007)
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007.
Δε θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διάστη−
μα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση απο−
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χώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δε θα συναφθεί νέα
σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς
την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/
ΥΠ.ΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέ−
ρω όρους το ΥΠ.ΕΣ. δε θα αποδεχτεί τις νέες συμβάσεις,
θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δε θα χρηματοδοτηθούν
και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
Η δαπάνη για την αμοιβή του ανωτέρω ατόμου ανέρ−
χεται στο ποσό των 6.000 ευρώ και θα βαρύνει τον

ΚΑΕ 2277 του ειδικού φορέα 07/110 του Τακτικού Προ−
ϋπολογισμού.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Κοζάνη, 24 Δεκεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
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