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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16761
(1)
Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών καταλό−
γων των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών
κρατών — μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση
του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2009 κ.λ.π.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ.2 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊ−

κού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο
έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομι−
κής Κοινότητας» (Φ.Ε.Κ. 40 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
2. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές για την ανά−
δειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμε−
ση και καθολική ψηφοφορία ως προς τους Έλληνες
που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα διεξαχθούν στις 6 Ιουνίου 2009.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών
καταλόγων του άρθρου 2 παρ.2 του ν. 1427/1984, τις
προθεσμίες δημοσίευσης τους και υποβολής των κατ’
αυτών ενστάσεων, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτο−
μέρειες, ως εξής:
Α΄ Περιεχόμενο των ένδικων εκλογικών καταλόγων:
Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Ελλήνων που
διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα στα κράτη αυτά κατά τις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου
2009, συντάσσονται είτε ενιαία κατά περιφέρεια πρε−
σβευτικής ή προξενικής αρχής είτε ξεχωριστά κατά
πόλεις της περιφέρειας αυτής και περιλαμβάνουν τα
εξής στοιχεία:
1. Τον τίτλο: «Ειδικός εκλογικός κατάλογος για την
ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου»
2. Τους υπότιτλους:
α) Εκλογές ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
β) «Περιφέρεια πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής
...................................................................................................................................
(πόλη — χώρα)
3. Την πόλη ψηφοφορίας
Σε κάθετες στήλες:
α) Τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό
β) Το επώνυμο
γ) Το όνομα
δ) Το όνομα πατέρα
ε) Το όνομα μητέρας
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στ) Το όνομα συζύγου και το γένος εφόσον πρόκειται για
έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου.
ζ) Ημερομηνία γέννησης η) Αριθμό δημοτολογίου
θ) Τον εκλογικό κατάλογο εγγραφής (εκλογικό δια−
μέρισμα, δήμο ή κοινότητα, νομό).
ι) Τον τόπο μόνιμης διαμονής (πόλη — χώρα) όπως
σημειώνεται στην αίτηση — δήλωση του άρθρου 2 παρ.
2 του ν. 1427/1984.
Β΄ Δημοσίευση των ειδικών εκλογικών καταλόγων
(προθεσμίες — τρόπος δημοσίευσης)
Οι ανωτέρω ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι δημοσιεύο−
νται στους χώρους ανακοινώσεων των κτιρίων:
α) Της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, τριάντα οκτώ (38) ημέρες πριν από την ημέρα
της ψηφοφορίας και
β) Της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής τρι−
άντα δύο (32) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφο−
φορίας.
Γ΄ Ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων
(προθεσμίες — τρόπος υποβολής τους)
1. Ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων
ασκούνται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την κατά την προηγούμενη παράγρα−
φο δημοσίευση τους στο κατάστημα της Διεύθυνσης
Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκδικάζονται
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής τους.
Αντίγραφο της ένστασης κατατίθεται αυθημερόν στη
Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Δικαίωμα για την υποβολή ένστασης έχει κάθε
εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κόμματος,
σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Η ένσταση
ασκείται κατά της εγγραφής κάθε προσώπου που έχει
συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους,
κατά παράβαση των διατάξεων των παρ.1 και 2 του
άρθρου 2 του ν. 1427/1984.
Ένσταση ασκείται και για την παράλειψη εγγραφής
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, εκλογέα που
έχει τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 2 του
ν. 1427/1984 και υπέβαλε εμπρόθεσμα την προβλεπό−
μενη από την παρ.2 του ίδιου άρθρου σχετική δήλωση.
Στην περίπτωση αυτή η ένσταση υποβάλλεται από τον
ίδιο τον ενδιαφερόμενο εκλογέα. Κατά τα λοιπά εφαρ−
μόζεται αναλόγως η παρ.3 του άρθρου 17 της νομοθε−
σίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 96/2007).
3. Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται και στις
οικείες πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Το κείμενο των εν−
στάσεων αυτών αποστέλλεται αμέσως με FAX από την
οικεία αρχή στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία με τη σειρά της τις διαβιβάζει
αμέσως στο Εφετείο Αθηνών.
Αντίγραφο των ενστάσεων, φυλάσσεται και στο αρχείο
των οικείων πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.
Την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων, στέλνονται τα πρωτότυπα αυτών αεροπορι−
κώς με ειδικούς φακέλους στο Υπουργείο Εσωτερικών
(Διεύθυνση Εκλογών) φέροντας ειδικά χαρακτηριστικά
όπως π.χ. Φάκελος Ευρωεκλογών — ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.
Για την αποστολή των ειδικών αυτών φακέλων η οι−
κεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή ενημερώνει με FAX
τη Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών για τα
απαραίτητα στοιχεία της αποστολής, ήτοι:

— Την αεροπορική Εταιρεία.
— Τον αριθμό και την ημέρα πτήσης.
— Τον αριθμό των αποστελλόμενων φακέλων.
— Τον συνολικό αριθμό των αποστελλόμενων ενστά−
σεων.
— Τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αποστελλόμενων
ενστάσεων.
— Τον αριθμό των συνοδευτικών φορτωτικών εγγρά−
φων.
Οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών που διατάσσουν
μεταβολές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοι−
νοποιούνται αμέσως στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών για τις αναγκαίες διορθώσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 118019
(2)
Ανανέωση της έγκρισης του Συλλογικού συστήματος
εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. —
Ανακύκλωση».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 20 και 24 του
ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄) «Συσκευασίες και εναλλακτι−
κή διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων
— Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρι−
σης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 9268/469/2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 286)
«Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτη−
ση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών
σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του
ν. 2939/2001 (Α΄ 179) καθώς και άλλων διατάξεων του νό−
μου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ
για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας»,
του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004».
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 106453/2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 391) Απόφα−
ση έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών Σ.Σ.Ε.Δ − ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και
τον εγκεκριμένο φάκελο του Συστήματος
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΣ 187490/10.7.2008 υποβολή από
την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. του αναθεωρημένου φακέλου του Συλ−
λογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευ−
ασιών και τα συμπληρωματικά του στοιχεία (αρ. πρ.
ΔΠΔ 185718/26.5.2008).
5. Το πρακτικό No 76 της 7ης Οκτωβρίου 2008 της
ΕΠΕΔ, με το οποίο η ΕΠΕΔ εισηγείται θετικά για την
ανανέωση της έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. — ΑΝΑ−
ΚΥΚΛΩΣΗ».
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΣ 190326/9.10.2008 υποβολή του
τελικού αναθεωρημένου φακέλου του Συλλογικού Συ−
στήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Την ανανέωση της έγκρισης (σχετικό 3) του Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.
— ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», στο εξής «Σύστημα», το οποίο θεωρούμε
ότι πληροί τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 179) και έχει τηρήσει, για την προηγούμενη περίοδο, τους
όρους χορήγησης της έγκρισης αυτού καθώς και τα προ−
βλεπόμενα στον φάκελο του (σχετικό 3).
Η ανανέωση της έγκρισης του συστήματος γίνεται με
τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1) Το Σύστημα υποχρεούται να υλοποιήσει τις εργα−
σίες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευ−
ασίας, όπως αυτές προβλέπονται στον αναθεωρημένο
φάκελο (σχετικό 6)
2) Το Σύστημα υποχρεούται να διασφαλίζει τη δυνατό−
τητα συμμετοχής σε αυτό των ενδιαφερόμενων διαχει−
ριστών και να εξασφαλίζει την απαιτούμενη υποδομή.
3) Οι μέτοχοι του Συστήματος να αναλάβουν την πλήρη
ευθύνη υλοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων.
4) Ο ποσοτικός στόχος αξιοποίησης — ανακύκλωσης
του Συστήματος διαμορφώνεται ανάλογα με την εκά−
στοτε συμμετοχή των διαχειριστών και ανταποκρίνεται
στις σχετικές διατάξεις του ν. 2939/2001 και της κοινής
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 9268/469/2007.
5) Το Σύστημα ενισχύει οικονομικά τους ΟΤΑ για τη
συλλογή / αποκομιδή των μπλε κάδων. Η ενίσχυση ανά
ΟΤΑ που θα χορηγείται από το Σύστημα είναι κλιμακωτή
και υπολογίζεται με βάση την ποσότητα αποβλήτων που
συλλέγεται ανά κάτοικο σε ετήσια βάση.
6) Η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν στο Σύστη−
μα οι συμμετέχοντες διαχειριστές προορίζεται αποκλει−
στικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής
διαχείρισης συνυπολογιζόμενων και των τυχών εσόδων
του Συστήματος.
7) Η χρηματική εισφορά μπορεί να αναπροσαρμόζεται
κατόπιν αιτήσεως του Συστήματος στην οποία θα περι−
λαμβάνεται σχετική αιτιολόγηση, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Σε κάθε περίπτωση και με βάση
τα πεπραγμένα από το σύστημα, το έτος 2009 θα επανε−
ξετασθεί η χρηματική εισφορά για τα επόμενα έτη.
8) Το Σύστημα υποχρεούται να συνάπτει συνεργασία
(νομική δέσμευση συνεργασίας) μόνο με κατάλληλα
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την υλοποίηση των
εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης.
9) Το Σύστημα να συνεργάζεται με άλλα εγκεκριμέ−
να συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της εναλλακτικής
διαχείρισης.
10) Το Σύστημα υποχρεούται να δημοσιοποιεί, μέσω
του τύπου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προ−
σιτό στο κοινό, την δράση του και τους στόχους (βρα−
χυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους) που επιδιώκει.
11) Το Σύστημα υποχρεούται να οργανώνει και υλο−
ποιεί προγράμματα ενημέρωσης — ευαισθητοποίησης
12) Το Σύστημα υποχρεούται να γνωστοποιεί στον
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε εξαμηνιαία βάση τα αποτελέσματα που
έχει επιτύχει.
Μετά τρία χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης
του Συλλογικού Συστήματος «Σ.Σ.Ε.Δ. — ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»,
διενεργείται έλεγχος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π μετά από
αίτηση του Συστήματος ή−αυτεπαγγέλτως, προκειμένου
να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό διάστημα αυτό
εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και
επιτυγχάνονται οι στόχοι.
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Αν μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι
υποχρεώσεις της εναλλακτικής διαχείρισης, τίθενται ει−
δικοί όροι για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής
διαχείρισης με προθεσμία συμμόρφωσης και εφόσον
δεν επιτευχθούν τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 9 και 20 του ν. 2939/2001.
Η έγκριση του Συστήματος ισχύει για έξι χρόνια και
μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρη−
ση του υποβληθέντος φακέλου, κατόπιν έγκρισης του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Aριθμ. 6901/192
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του Τα−
μείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα.
H 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/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. 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.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2040/Β΄/19.11.1999) «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
του ν. 1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. 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.).
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13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 84474/1449/11.12.2008
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλη−
σης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2009».
14. 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 (Φ.Ε.Κ.
109/Α΄/30.5.1997).
15. Το υπ’ αριθμ. Φ.80425/693/163/10.2.2009 έγγραφο
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
16. Την από 26.2.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολο−
γισμό του Ταμείου οικονομικού έτους 2009 στον ΚΑΕ
0010261, ποσόν δαπάνης 3.277,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έναν (1)
διοικητικό υπάλληλο, του Ταμείου Επικουρικής Ασφά−
λισης Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εργασίας Ιδιωτικοί
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μέχρι 50 ώρες το μήνα, πλέον
των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
έως 31.12.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Aριθμ. 7695/213
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινω−
νικών Επιστημών.
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/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. 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.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2040/Β΄/19.11.1999) «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
του ν. 1943/1991» στο Γενικό Γραμματέα.
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. 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.)
13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 84474/1449/11.12.2008
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλη−
σης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2009».
14. 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 (Φ.Ε.Κ.
109/Α΄/30.5.1997).
15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6664α/Β2/9.1.2009 έγγραφο του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
16. Την από 26.2.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολο−
γισμό του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2009, στον
ΚΑ 0261, ποσόν δαπάνης 2.933,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έναν (1)
υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού (με ειδικότητα Οδηγού),
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι−
νωνικών Επιστημών, έως 50 ώρες, το μήνα, πλέον των
νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 30.6.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Aριθμ. 7433/209
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Γε−
νικής Γραμματείας Εμπορίου − Γενικής Γραμματελ−
θας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
H 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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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/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. 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.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2040/Β΄/19.11.1999) «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
του ν. 1943/91» στον Γενικό Γραμματέα.
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουριγκή
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.)
13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 84474/1449/11.12.2008
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλη−
σης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2009».
14. 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 (Φ.Ε.Κ.
109/Α΄/30.5.1997).
15. Το υπ’ αριθμ. Β1/814/10.2.2009 έγγραφο της Γ.Γ.
Εμπορίου − Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης.
16. Την από 26.2.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη στον τακτικό
προϋπολογισμό της Γ.Γ. Εμπορίου −Γ. Γ. Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης, των φορέων 35/140 και 35/160
των ΚΑΕ0511 και 0512, ποσόν δαπάνης 262.373,42 €, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για σαράντα
πέντε (45) υπαλλήλους, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της Γ.Γ. Εμπορίου −Γ.Γ. Κα−
ταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, έως 50 ώρες το
μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής
απασχόλησης.
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Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 31.12.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Aριθμ. 8340/227
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Δήμου Νέας Περάμου 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/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. 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.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2040/Β΄/19.11.1999) «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
του ν. 1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. 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.)
13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 84474/1449/11.12.2008
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλη−
σης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2009».
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14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.191997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (Φ.Ε.Κ.
109/Α΄/30.5.1997).
15. Τα υπ’ αριθμ. 2708/13.2.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
16. Την από 26.2.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπο−
λογισμό έτους 2009 του Δήμου Ν. Περάμου Ν. Αττικής,
στις δαπάνες καθαριότητας ΚΑΕ 20.6022.0001, ποσόν
δαπάνης 19.500,00 €, στις δαπάνες ύδρευσης ΚΑΕ
25.6022.0001 ποσόν δαπάνης 600,00 € και στις δαπά−
νες καθαριότητας ΚΑΕ 20.6042.0001 ποσόν δαπάνης
15.500,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για:
α) Δέκα πέντε (15) μισθωτούς με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (1 τεχνικός ύδρευσης,
9 εργάτες καθαριότητας, 4 οδηγοί απορριμματοφόρου
ΔΕ και 1 οδηγό απορριμματοφόρου ΥΕ) και
β) Για έντεκα (11) μισθωτούς με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου (2 οδηγούς και 9
εργάτες καθαριότητας) του Δήμου Νέας Περάμου Ν.
Αττικής, έως 15 ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον των
νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 30.6.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Aριθμ. 8342/229
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
ΚΑΠΗ Δήμου Παλαιού Φαλήρου Ν. Αττικής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας νια
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/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. 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.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2040/Β΄/19.11.1999) «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
του ν. 1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Επέκταση των διατάξεων του ν.
3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιω−
τικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α.)
13. Την υπ’ αριθμ. 84474/1449/11.12.2008 απόφαση του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολο−
γιακού εξαμήνου 2009».
14. 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 (Φ.Ε.Κ.
109/Α΄/30.5.1997).
15. Το υπ’ αριθμ. 6782/13.2.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
16. Την από 26.2.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον εγκεκριμέ−
νο προϋπολογισμό ΚΑΠΗ Δήμου Παλαιού Φαλήρου Ν.
Αττικής, οικονομικού έτους 2009, ΚΑ 15−6022−001, ποσόν
δαπάνης 8.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έξι (6)
υπαλλήλους (2 καθαρίστριες ΥΕ, 2 επισκέπτριες υγείας
TE, 1 κοινωνική λειτουργό και 1 φυσιοθεραπεύτρια) του
ΚΑΠΗ Δήμου Παλαιού Φαλήρου Ν. Αττικής, με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ως εξής:
α) Έως 16 ώρες το μήνα, η καθεμία, μέχρι 30.6.2009,
για τις δυο (2) καθαρίστριες και
β) Για τις λοιπές, έως 16 ώρες το μήνα, η καθεμία,
μέχρι 31.12.2009 πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής
απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. 7586/210
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Εθνικού Τυπογραφείου.
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/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. 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.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2040/Β΄/19.11.1999) «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
του ν. 1943/1991» στο Γενικό Γραμματέα. 1
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. 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.)
13. Την υπ’ αριθμ. 84474/1449/11.12.2008 απόφαση του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολο−
γιακού εξαμήνου 2009».
14. 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 (Φ.Ε.Κ.
109/Α΄/30.5.1997).
15. Το υπ’ αριθμ. Γ22274/11.2.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
16. Την από 26.2.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Εθνικού Τυπογραφείου του Φ.07170
ΚΑΕ 0511, ποσόν δαπάνης 115.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τριάντα
έξι (36) υπαλλήλους (3 ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού και
Αρχιτεκτόνων, 2 TE Διοκητικού−Οικονομικού και Πληρο−
φορικής, 22 ΔΕ Διοικητικού, Ξυλουργών, Μηχανοτεχνίτη,
Τεχνίτη και 9 ΥΕ Φύλακες−Νυχτοφύλακες, Φύλακες, Βο−
ηθητικό Προσωπικό και Προσωπικό Καθαριότητας) με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
του Εθνικού Τυπογραφείου, του Υπουργείου Εσωτερι−
κών έως 40 ώρες το μήνα, ο καθένας, μέχρι 31.12.2009
και όχι νωρίτερα από 1.3.2009, πλέον των νομίμων ορίων
υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Aριθμ. 7696/214
(9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Αρεταίειου Νοσοκομείου.
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/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. 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.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2040/Β΄/19.11.1999) «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
του ν. 1943/91» στο Γενικό Γραμματέα.
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12. 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.)
13. Την υπ’ αριθμ. 84474/1449/11.12.2008 απόφαση του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολο−
γιακού εξαμήνου 2009».
14. 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 (Φ.Ε.Κ.
109/Α΄/30.5.1997).
15. Το υπ’ αριθμ. 5959α/Β2/9.2.2009 έγγραφο του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
16. Την από 26.2.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ). 17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση
στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Αρεταίειου Νοσο−
κομείου, οικονομικού έτους 2009, στον Κωδ.0261, ποσόν
δαπάνης 15.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για είκοσι
πέντε (25) υπαλλήλους του Αρεταίειου Νοσοκομείου
(διαφόρων ειδικοτήτων), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, έως 50 ώρες
το μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερω−
ριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι την 30.6.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Aριθμ. 8274/223
(10)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Περιφερείας Θεσσαλίας.
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 μεταγενέστερα
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/τος 27.6.1932 «περί κωδικοποι−
ήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. 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.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2040/Β΄/19.11.1999) «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
του ν. 1943/1991» στο Γενικό Γραμματέα.
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. 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.)
13. Την υπ’ αριθμ. 84474/1449/11.12.2008 απόφαση του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολο−
γιακού εξαμήνου 2009».
14. 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 (Φ.Ε.Κ.
109/Α΄/30.5.1997).
15. Το υπ’ αριθμ. 9772/16.2.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
16. Την από 26.2.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
στον ειδικό φορέα (905−35/061), ΚΑΕ 0511, ποσόν δαπά−
νης 8.700,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τέσσερις
(4) Ειδικούς Συμβούλους και μία (1) Ειδική Συνεργάτη,
που απασχολούνται στο γραφείο του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 36 ώρες συ−
νολικά ο καθένας εξ’ αυτών, πλέον των νομίμων ορίων
υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι την 31.12.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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