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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4931
(1)
Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καθορισμός
αποκλειστικών προθεσμιών διεκπεραίωσης.

Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργεί−
ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κα−
θορισμός αποκλειστικών προθεσμιών διεκπεραί−
ωσης. ........................................................................................................

1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14451/2764/50060/
23.6.2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκα−
τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας
«ASSOCIATED INSURANCE SERVICES LIMITED»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3427/2005 (κε−
φάλαιο ΣΤ΄). ........................................................................................ 2
Τροποποίηση−συμπλήρωση
της
υπ’
αριθμ.
Β3/1209/1997 απόφασης «Συγκρότηση Επιτρο−
πής Κοστολόγησης Πανεπιστημιακών Συγγραμ−
μάτων», όπως ισχύει. ............................................................... 3
Σύσταση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου για πρόσληψη ιδ. Εκπαι−
δευτικών. ............................................................................................... 4
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης; υπαλλήλων
της Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστη−
μών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»).......................................... 5
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης συμβασιούχων
γιατρών που υπηρετούν στις τοπικές και νομαρ−
χιακές μονάδες υγείας των υποκαταστημάτων
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. .................................................................................. 6
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Δήμου Αθηναίων Ν. Αττικής. ................................................ 7
Μεταφορά οργανικών θέσεων από μία Οργανική Μο−
νάδα σε άλλη Μονάδα του ΥΠΠΟ. .................................. 8
Συμπλήρωση Υπουργικής απόφασης και έγκριση επέ−
κτασης της άδειας λειτουργίας του Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δι−
καιωμάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου
ή Εικόνας ή Ήχου και Εικόνας, με το διακριτικό
τίτλο «GRAMMO». ........................................................................... 9

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Tης παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Κα−
θιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ./Α΄/ 44/2004).
2) Tου άρθρου 10 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Φ.Ε.Κ./Α΄/102/24.5.2004), με το
οποίο συστάθηκε η Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης
Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
3) Του άρθρου 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση
Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ./Α΄/2007).
4) Του π.δ/τος 347/2003 «Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος
50/2001 − Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημόσιου τομέα» (Φ.Ε.Κ. Α΄/315/ 21.12.2003).
5) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ./Α΄/98/2005).
6) Των άρθρων 7 και 8 του π.δ/τος 672/1977 «Περί Ιδι−
ωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών
Οικοτροφείων» (Φ.Ε.Κ. Α΄/244/1.9.1977).
7) Του άρθρου 11 της απόφασης των Υπουργών Εσω−
τερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΤ5/71
«Διατήρηση και τροποποίηση διατάξεων που αφορούν την
υποβολή δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ»
(Φ.Ε.Κ. Β΄/834/3.12.1986).
8) Της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων (ΣΤ5/56) «μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής με “εντολή Υπουργού” στους Προϊσταμένους
των Δ/σεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών» (Φ.Ε.Κ.
Β΄/1409/17.11.2000).
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9) Των άρθρων 20 και 23 της απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ353.1/324/105657/
Δ1) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμο−
διοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρε−
σιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μο−
νάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Φ.Ε.Κ.
Β΄/1340/16.10.2002).
10) Του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5
της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/25873 (Φ.Ε.Κ./Β΄/1950/3.10.2007)
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
11) Την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευ−
σης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) Της ΓΓΔΔ&ΗΔ του Υπουργείου
Εσωτερικών σχετικά με την απλούστευση διαδικασιών
αδειοδότησης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σεπτέμ−
βριος 2007).
12) Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρε−
χομένων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον
πολίτη και τις επιχειρήσεις.
13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Α.1. Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης επι−
κυρωμένου φωτοαντιγράφου Αστυνομικού Δελτίου
Ταυτότητας και αντικαθίσταται με την απλή επίδειξη
του ανωτέρω Δελτίου ή άλλου εγγράφου αντίστοιχης
αποδεικτικής ισχύος για τις παρακάτω διαδικασίες
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
α) Άδεια Ίδρυσης Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας και
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσ−
σών.
β) Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων, Επαγγελματικών
Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών.
γ) Χορήγηση Επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξέ−
νης Γλώσσας.
δ) Χορήγηση άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας.
2. Οι αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των
αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες για τις
ανωτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης.
Β. Καθορίζονται οι ακόλουθες αποκλειστικές προθε−
σμίες εντός των οποίων πρέπει να διεκπεραιώνονται οι
κατωτέρω διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:
1. Εντός είκοσι (20) ημερών:
α) Άδεια Ίδρυσης Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας και
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσ−
σών.
β) Άδεια Λειτουργίας Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμι−
ας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων
Γλωσσών.
2. Εντός τριάντα (30) ημερών:
α) Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, Επαγγελ−
ματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών (συμπε−
ριλαμβανομένου και του ελέγχου καταλληλότητας του
εκπαιδευτηρίου)
β) Χορήγησης άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας
3. Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών:

Χορήγησης Επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένης
Γλώσσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΙΕ/4005/466/50060
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14451/2764/50060/ 23.6.2006
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην
Ελλάδα της Εταιρείας «ASSOCIATED INSURANCE
SERVICES LIMITED», σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165 Α΄), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 81/21.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 Κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/
τ.Β΄/3.10.2007).
5. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως
εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»,
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά−
θηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο στ΄).
6. Την απόφαση ΙΕ/14451/2764/50060/23.6.2006 του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία
εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου της εταιρείας
«ASSOCIATED INSURANCE SERVICES LIMITED» στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).
7. Την από 29.10.2008 αίτηση της Εταιρείας για αλλα−
γή της επωνυμίας της σε Associated Consultant Group
Services (A.C.G.S.) Limited και την από 29.11.2007 Πιστο−
ποίηση του Αρχειοφύλακα των Εμπορικών Εταιρειών
των Βρετανικών Παρθένων Νήσων από την οποία προ−
κύπτει η ανωτέρω μεταβολή, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14451/2764/50060/
23.6.2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών ως προς την επωνυμία της εταιρεί−
ας που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους
από «ASSOCIATED INSURANCE SERVICES LIMITED»,
σε Associated Consultant Group Services (A.C.G.S.)
Limited.
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Άρθρο 2
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. Φ.12.1/ 22913/Β3
(3)
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Β3/1209/1997
απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπής Κοστολόγησης
Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων», όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3549/2007 «Με−
ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και τη
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 69).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) Της υπ’ αριθμ. Β3/1209/1997 κοινής υπουργικής από−
φασης «Συγκρότηση Επιτροπής Κοστολόγησης Παν/κων
Συγγραμμάτων», όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. Β΄ 427).
δ) Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ253/28.9.2007 απόφασης κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1948).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οι−
κονομικό έτος. Για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά
έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 73.000 € περίπου, η
οποία θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ ΕΦ19−250 και ΕΦ19−240
ΚΑΕ 0515 και 0711, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Β3/
1209/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Επι−
τροπής Κοστολόγησης Πανεπιστημιακών Συγγραμμά−
των» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 427), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
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στ) Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠΕΠΘ ή άλλο υπάλληλο
κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ της ίδιας Διεύθυνσης,
ζ) Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνολογι−
κού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ ή άλλο
υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ της ίδιας Διεύ−
θυνσης.
η) Από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπον−
δίας Εκδοτών− Βιβλιοχαρτοπωλών, ως μέλη.
2. Τα μέλη που αναφέρονται στα εδάφια γ΄, δ΄, ε΄ και
η΄ υποδεικνύονται από τους φορείς τους εγγράφως
προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού
ερωτήματος. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη των εδα−
φίων β΄, στ΄ και ζ΄ ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Ως Γραμματέας της Επιτροπής για την κοστολόγη−
ση των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές
και σπουδαστές των ΑΕΙ και ΑΕΑ και μέχρι επτά (7) βοη−
θοί Γραμματέως ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι, πέντε
(5) από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
και δύο (2) από τη Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.
4. Με τον ορισμό του Προέδρου και των λοιπών μελών
της Επιτροπής και της Γραμματείας ορίζονται και οι
αναπληρωτές τους.
5. Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής κατά την
κοστολόγηση ενός συγγράμματος δεν έχει δικαίωμα
να παρίσταται εκείνο το μέλος της Επιτροπής ή της
Γραμματείας που είναι εκδότης ή συγγραφέας του συ−
γκεκριμένου συγγράμματος ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του
ή άλλο συγγενικό του πρόσωπο μέχρι τρίτου βαθμού
συγγένειας ή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής Κοστολόγησης
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το ύψος της τι−
μής των συγγραμμάτων που προμηθεύονται τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και οι Ανώτατες Εκκλησι−
αστικές Ακαδημίες από το ελεύθερο εμπόριο και δια−
νέμονται στους δικαιούχους φοιτητές και σπουδαστές
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 1
Συγκρότηση Επιτροπής Κοστολόγησης

Άρθρο 3
Θητεία− Απαρτία της Επιτροπής Κοστολόγησης

1. Συγκροτείται Επιτροπή Κοστολόγησης συγγραμμά−
των για τη διανομή στους φοιτητές− σπουδαστές των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, η οποία απαρτίζεται:
α) Από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, με ειδι−
κότητα στη Λογιστική ή Οικονομία ή Παραγωγή, ως
Πρόεδρος.
β) Από ένα μέλος Ε.Π. της Σχολής Γραφικών Τεχνών
(Τ.Ε.Ι.) με ειδικότητα στις Γραφικές Τέχνες.
γ) Από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δημοσιονο−
μικού Ελέγχου του ΥΠΕΠΘ ή Προϊστάμενο Τμήματος
της ίδιας υπηρεσίας.
δ) Από έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή
άλλο υπάλληλο τεχνικού κλάδου του Εθνικού Τυπο−
γραφείου.
ε) Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκδόσεων
Ο.Ε.Δ.Β. ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

1. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι τριετής.
2. Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρία από τον Πρό−
εδρο ή τον Αναπληρωτή του και σε έκτακτες περιπτώ−
σεις από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ. Ο αριθμός
των συνεδριάσεων για κάθε μήνα καθώς επίσης και
η ημερομηνία κάθε συνεδρίασης καθορίζεται από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον Αναπληρωτή του στην
αρχή του μήνα ανάλογα με το μέγεθος των εργασιών
της.
3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της
(τακτικά ή αναπληρωματικά), εκ των οποίων το ένα να
είναι ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του ή το μέλος
Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. (τακτικό ή αναπληρωματικό). Για τη λήψη
αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων με−
λών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου ή του Προεδρεύοντα.
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4. Η απουσία μέλους της Επιτροπής χωρίς σοβαρό
λόγο από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή για
χρονική περίοδο δύο (2) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση
και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
μπορεί να προβεί στην αντικατάστασή του για το υπό−
λοιπο διάστημα της θητείας της Επιτροπής.
Άρθρο 4
Αποζημίωση μελών της Επιτροπής Κοστολόγησης
Για την αμοιβή του Προέδρου, των μελών της Επι−
τροπής και της Γραμματείας εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ.
2080473/11817/0022/24.1.1997 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής Κοστολό−
γησης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων» (Β΄ 64), όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 5
Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου συγγραμμάτων
1. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο από τριμελή επιτρο−
πή η οποία απαρτίζεται:
α. Από έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο.
β. Από έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΕΠΘ.
γ. Από έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή της Διεύθυνσης
Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΕ−
ΠΘ.
2. Ως Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΕΠΘ.
3. Ο υπάλληλος του ΓΛΚ υποδεικνύεται από τον φορέα
του εγγράφως προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή
του σχετικού ερωτήματος. Τα λοιπά μέλη καθώς και ο
Γραμματέας ορίζονται από τον Υπουργό ΥΠΕΠΘ.
4. Με τον ορισμό του Προέδρου και των λοιπών μελών
της επιτροπής και του Γραμματέως ορίζονται και οι
αναπληρωτές τους.
5. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διακρίνονται σε προ−
γραμματισμένους και έκτακτους. Οι προγραμματισμένοι
έλεγχοι διενεργούνται μία φορά το έτος για κάθε Πα−
νεπιστήμιο, ΤΕΙ και ΑΕΑ με βάση ετήσιο προγραμματι−
σμό που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών
Υποθέσεων του ΥΠΕΠΘ και οι έκτακτοι έλεγχοι ύστερα
από καταγγελία.
6. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος συνίσταται:
α. Στον έλεγχο διαχείρισης του Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος για να διαπιστωθεί αν όλο το ποσό που χο−
ρηγείται από το ΥΠΕΠΘ δαπανάται και χρησιμοποιείται
για το σκοπό που εγκρίθηκε.
β. Στον έλεγχο τήρησης των κείμενων διατάξεων κατά
την πραγματοποίηση της δαπάνης.
γ. στον έλεγχο διανομής ενός συγγράμματος ανά
μάθημα.
δ. Στην τήρηση μητρώου προμηθευτών.
ε. Στον έλεγχο του πρωτοτύπου υπογραφής των φοι−
τητών στους οποίους διανέμονται τα πανεπιστημιακά
συγγράμματα, με βάση τον αριθμό των εξοφληθέντων
συγγραμμάτων.
στ. Ο,τιδήποτε άλλο κρίνει η επιτροπή ότι είναι ανα−
γκαίο για την χρηστή διαχείριση των κονδυλίων και την
εκπλήρωση του έργου της.

7. Η επιτροπή εισηγείται κατάλληλα μέτρα για τη βελ−
τίωση του συστήματος πληρωμής των πανεπιστημιακών
συγγραμμάτων και μεριμνά ιδιαιτέρως για τη διαφύλαξη
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτι−
κών πληροφοριών των οποίων λαμβάνει γνώση.
8. Τα ΑΕΙ και ΑΕΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν άμεση
πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι
χρήσιμο για την άσκηση του έργου της επιτροπής.
9. Στα μέλη της επιτροπής και στον Γραμματέα αυ−
τής καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως εκάστοτε ισχύει,
καθώς και αμοιβή 100,00 € έκαστος για τη συμμετοχή
του σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο και μέχρι 42 ελέγ−
χους ετησίως.
10. Τα συμπεράσματα των ελέγχων, τα ευρήματα και
οι σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις υποβάλλονται
στον Υπουργό ΥΠΕΠΘ προς αξιολόγηση και λήψη των
κατάλληλων μέτρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 22857/Δ2
(4)
Σύσταση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου για πρόσληψη ιδ. Εκπαιδευτικών.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του
ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 5 του ν. 3194/2003 (Φ.Ε.Κ. 267 τ.Α΄) καθώς και του
άρθρου 62 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 τ.Α΄) σε συνδυασμό
με το άρθρο 6 παρ. 14 του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ. 186 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντιστοίχων της ΕΛ.ΑΣ του Π.Σ. και Λ.Σ.κλπ» (Α΄
297).
3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1948/3.10.2007).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007(Φ.Ε.Κ. 1944 τ.Β΄) Κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων».
5. Το π.δ. 103/3.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 70 τ.Α΄) «Περιορισμός της
συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση Υπουρ−
γικών πράξεων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
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7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους
387,000 Ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και
465.200 Ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε
επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ 387.000 Ευρώ δαπάνη του
έτους 2008 θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στους ΚΑΕ της ομάδας 0200 του Ε.Φ. 19−220
του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ έτους 2008.
Η εκ 465.200 Ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα
πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με
την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στους
ΚΑΕ της ομάδας 0200 του Ε.Φ. 19−220 του ΥΠΕΠΘ στον
κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5)
επόμενων οικονομικών ετών.
7. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό
στη Β/θμια Εκπαίδευση.
8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με
τα σχετικά δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε δεκαεπτά (17) προσωρινές προσωποπα−
γείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
του ν. 2986/2002 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
5 του ν. 3194/2003 και του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του
ν. 2740/1999, για την πρόσληψη ιδιωτικών εκπαιδευτικών
στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι θέσεις ορίζονται κατά κλάδο και Μ.Κ. ως ακολούθως:
1. Μία θέση ΠΕ01 Θεολόγων με Μ.Κ. 13
2. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων με Μ.Κ. 14
3. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων με Μ.Κ. 15
4. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων με Μ.Κ. 16
5. Μία θέση ΠΕ03 Μαθηματικών με Μ.Κ. 16
6. Μία θέση ΠΕ04 Φυσικών με Μ.Κ. 14
7. Μία θέση ΠΕ04 Χημικών με Μ.Κ. 15
8. Μία θέση ΠΕ04 Χημικών με Μ.Κ. 16
9. Μία θέση ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας με Μ.Κ. 13
10. Μία θέση ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων με Μ.Κ. 15
11. Μία θέση ΠΕ11 Φυσικής αγωγής με Μ.Κ. 16
12. Μία θέση ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών
με Μ.Κ. 16
13. Μία θέση ΠΕ14 Οδοντιάτρων με Μ.Κ. 18
14. Μία θέση ΠΕ18.31 Μηχανολόγων με Μ.Κ. 11
15. Μία θέση ΠΕ18.37 Υγιειονολόγων με Μ.Κ. 18
16. Μία θέση ΠΕ18.25 Φυσικοθεραπευτών με Μ.Κ. 14
17. Μία θέση ΠΕ18.36 Τεχνολόγος Τροφίμων με Μ.Κ. 16
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. ΛΕΓΚΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 9681/207
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης; υπαλλήλων της
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δη−
μόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
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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 «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 2/7093/
0022/5.2.2004.
13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας υπ’ αριθμ. 4603/31.12.2007 «Καθορισμός ανω−
τάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων
στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις
και εργασίες Α΄ ημερολογιακού εξαμήνου 2008».
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. 1742(ΦΟΡ) 128/30.1.2008 έγγραφο του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
16. Την από 14.2.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ). 17.Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση στον Κ.Α.Ε. 261, ποσόν 21.598,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έξι (6)
υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος», μέχρι 1.188 ώρες συνολικά, πλέ−
ον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 30.6.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ.: 9673/205
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης συμβασιούχων γι−
ατρών που υπηρετούν στις τοπικές και νομαρχια−
κές μονάδες υγείας των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ.
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 Γραμματείας
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 «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/91».
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση.
13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας υπ’ αριθμ. 4603/31.12.2007 «Καθορισμός ανω−
τάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων
στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις
και εργασίες Α΄ ημερολογιακού εξαμήνου 2008».
14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση 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.80425/33738/5290/5.2.2008 έγγραφο του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
το υπ’ αριθμ. Γ23/46/28.12.2007 έγγραφο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
16. Την από 14.02.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου−
λίου Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους 2008 του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
ΚΑΕ 0261 ,ποσόν 19.206.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για πέντε
χιλιάδες τριακόσιους τριάντα πέντε (5.335) συμβασι−
ούχους γιατρούς που υπηρετούν στις τοπικές και νο−

μαρχιακές μονάδες υγείας των υποκαταστημάτων του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ μέχρι 3.201.000 ώρες, συνολικά, πλέον των
νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 31.12.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθμ. 11120/233
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Δήμου Αθηναίων 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 Γραμματείας
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 «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/91».
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση.
13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας υπ’ αριθμ. 4603/31.12.2007 «Καθορισμός ανω−
τάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων
στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις
και εργασίες Α΄ ημερολογιακού εξαμήνου 2008».
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).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
15. Το υπ’ αριθμ. 8756/13.2.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης.
16. Την από 14.2.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων έτους 2008,
στους Φ.20 Κ.Α. 6022.00 και Φ. 10 Κ.Α. 6022.00 ποσόν
1.100.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για εξακόσι−
ους τριάντα (630) υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, ως εξής: α) για τους
οδηγούς και τους φύλακες , έως 180 ώρες συνολικά , ο
καθένας, έως 31.12.2008 β) για το διοικητικό προσωπικό
έως 11 ώρες το μήνα ο καθένας , έως 31.12.2008 και γ)
για το εργατοτεχνικό προσωπικό έως 16 ώρες το μήνα
ο καθένας, έως 30.6.2008, πλέον των νομίμων ορίων
υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
για τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚΔ/Α5/16588
(8)
Μεταφορά οργανικών θέσεων από μία Οργανική
Μονάδα σε άλλη Μονάδα του ΥΠΠΟ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 (παρ. 3, 4) του ν. 2085/1992 «Οργά−
νωση, λειτουργία προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και
άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 80 π.δ. 191/2003, «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Πολιτισμού».
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/70459/9.12.2003 (Φ.Ε.Κ.
1903/Β/22.12.2003) απόφαση με την οποία κατανεμήθη−
καν οργανικές θέσεις μονίμου και αορίστου προσωπικού
υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισμού, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του π.δ./τος 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»)
4. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
Α. Μεταφέρουμε οργανικές θέσεις των παρακάτω
κλάδων από μια Οργανική Μονάδα σε άλλη Μονάδα
του ΥΠΠΟ, ως εξής:
1. Από την 8η ΕΒΑ (Ιωάννινα), στην Υπηρεσία Νεωτέ−
ρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου (Ιωάννινα)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας
Αρχιτεκτόνων.
2. Από την KB΄ ΕΠΚΑ (Ρόδος) στην Υπηρεσία Νεωτέ−
ρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου (Ιωάννινα)
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Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας
Αρχιτεκτόνων.
3. Από την 1η ΕΒΑ (Αθήνα), στην Υπηρεσία Νεωτέ−
ρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου
(Μυτιλήνη)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας
Αρχιτεκτόνων.
4. Από την 4η ΕΒΑ (Ρόδος), στην Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δωδεκανήσου (Ρόδος)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα
Αρχιτεκτόνων.
5. Από την ΚΕ΄ ΕΠΚΑ (Χανιά) στη Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δωδεκανήσου (Ρόδος)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα
Αρχιτεκτόνων.
6. Από ΚΑ΄ ΕΠΚΑ στην στη Υπηρεσία Νεωτέρων Μνη−
μείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (Ρόδος)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα
Αρχιτεκτόνων.
7. Από την ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ (Θεσσαλονίκη), στην Υπηρεσία
Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονί−
κη)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα
Αρχιτεκτόνων.
8. Από την 9η ΕΒΑ (Θεσσαλονίκη), στην Υπηρεσία Τε−
χνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα
Αρχιτεκτόνων.
9. Από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής
Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), στην Υπηρεσία Τεχνικών
Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα
Αρχιτεκτόνων.
10. Από την Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα), στην Γ΄ Εφο−
ρεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αθή−
να),
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα
Πολιτικών Μηχανικών.
11. Από την 5η ΕΒΑ (Σπάρτη), στην 26η ΕΒΑ (Καλα−
μάτα)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα
Πολιτικών Μηχανικών.
12. Από την Υπηρεσία Τεχνικών Εργων Κεντρικής
Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), στην Εφορεία Νεωτέρων
Μνημείων Αττικής (Αθήνα)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Λαογράφων Εθνολόγων.
13. Από την ΙΖ΄ ΕΠΚΑ (Έδεσσα), στην ΙΕ΄ ΕΠΚΑ (Λάρι−
σα)
Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
14. Από την KB΄ ΕΠΚΑ (Ρόδος), στην ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ (Πει−
ραιάς) Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ−
ματέων
15. Από την 1η ΕΒΑ (Αθήνα), στην 13η ΕΒΑ (Ηράκλειο
Κρήτης) Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
16. Από την 11η ΕΒΑ (Βέροια), στο Αρχαιολογικό Μου−
σείο Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκη)
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΣΠ/Δ. ΓΡΑΜ/299/15297
(9)
Συμπλήρωση Υπουργικής απόφασης και έγκριση επέ−
κτασης της άδειας λειτουργίας του Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαι−
ωμάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή
Εικόνας ή Ήχου και Εικόνας, με το διακριτικό τίτ−
λο «GRAMMO».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 18, 47, 49, 54 (παραγρ. 4) και 58 του ν.
2121/1993 (Φ.Ε.Κ. 25/Τ.Α΄ /4.3.93), «Πνευματική ιδιοκτησία,
συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα».
β. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/
Τ.Α΄/22.4.2005).
γ. Του π.δ. 311/94 (Φ.Ε.Κ. 165/Τ.Α΄/6.10.1994) Καταστατικό
του «Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας»
δ. Του π.δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Τ.Α΄/13.6.2003) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Πολιτισμού».
2. Την υπ’ αριθμ. 11084/5.12.1997 (Φ.Ε.Κ. 1164. Τ.Β΄/30.12.1997)
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία εγκρί−
θηκε η λειτουργία του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρι−
σης και προστασίας των δικαιωμάτων των παραγωγών
υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και
διακριτικό τίτλο GRAMMO, Αστικής μη κερδοσκοπικής
Εταιρείας.

3. Το υπ’ αριθμ. 8702/19.10.2007 έγγραφο του Οργανι−
σμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το υπ’ αριθμ. 151/15.11.2007
απόσπασμα Πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. αυτού,
καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 11084/5.12.1997 (Φ.Ε.Κ.
1164/Τ.Β΄/30.12.1997) υπουργική απόφαση και εγκρίνουμε
την επέκταση της άδειας λειτουργίας του Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμά−
των των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Εικόνας ή
Ήχου και Εικόνας, με το διακριτικό τίτλο «GRAMMO», ως
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 47 και 49 του
ν. 2191/1993, όπως ισχύει.
2. Η εν λόγω επέκταση της άδειας του Οργανισμού Συλ−
λογικής Διαχείρισης και Προστασίας «GRAMMO», περιλαμ−
βάνει και τη δυνητική ανάθεση σ’ αυτόν της διαχείρισης
των δικαιωμάτων από τους παραγωγούς υλικών φορέων
ήχου (άρθρο 47, παράγ. 1, του ν. 2121/93) ή εικόνας ή ήχου
και εικόνας (άρθρο 47, παράγ. 2, του νόμου αυτού).
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008
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