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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 1067421/4031/0016 (1)

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 ν. 2362/1995 

(ΦΕΚ 247Α) «Περί λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπρα−
ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».

3. Την υπ’ αριθμ. 2024387/2870/0022/5.4.1990 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών η οποία κυρώθηκε με την 
παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α/90).

4. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β 40/ 
16.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εκχω−
ρείται αρμοδιότητα στον Υφυπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών.

5. Το έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Αγ. Αθανασίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Α.), με υπ’ 
αριθμ. 1185/2.7.2009.

6. Το έγγραφο του Οίκου Ευγηρίας και Θεραπευτη−
ρίου Χρόνιων Παθήσεων «ΚΙΛΚΙΣ», με υπ’ αριθμ. 491/ 
30.6.2009.

7. Το έγγραφο της Γενικής Δνσης Δημ. Περιουσίας 
και Εθν. Κληροδοτημάτων − Διεύθυνση Εθν. Κληρ/των, 
με υπ’ αριθμ. 1057307/3811/Β0011/15.6.2009.

8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη στον Κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
την είσπραξη των εσόδων υπέρ των: α) Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αγίου Αθανα−
σίου, με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο, β) Οίκου Ευγηρίας και 
Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων «ΚΙΛΚΙΣ», με έδρα 
το Κιλκίς και γ) Κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, με 
έδρα την Αθήνα.

2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω 
παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και 
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είσπραξης. Κατ’ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών 
οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης 
αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές 
δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών, δεν λαμβάνο−
νται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.

3) Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στο 
ΚΑΕ 3413 του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
    Αριθμ. Φ.151/96481/Β6 (2)
Καθορισμός παραβόλου για την επίδειξη γραπτών δο−

κιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του 

ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 23 παραγρ. 1α του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄).

2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.253/75425/Β6/2009 
(ΦΕΚ 1369 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «επίδειξη γρα−
πτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων».

3) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/2009 (ΦΕΚ 40 τ.Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του «Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) και το γεγονός ότι από την 
απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα υπέρ του Δημοσίου καταβαλλόμενα πα−
ράβολα για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των 
Πανελληνίων Εξετάσεων ως εξής:

1. Πενήντα ευρώ (50,00 €) για την επίδειξη έως τριών 
(3) γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων.

2. Ογδόντα ευρώ (80,00 €) για την επίδειξη περισσο−
τέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων 
Εξετάσεων.

Τα παραπάνω ποσά θα εισπράττονται από τις Δημό−
σιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) στον ΚΑΕ 3743 με 
κατονομασία «παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων 
Πανελληνίων Εξετάσεων (αρθ. 22 ν. 3475/2006 όπως 
ισχύει)».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τις 
9.7.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΝΙΚΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΡIΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 96563/Δ4 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δύο διοικητικών 

υπαλλήλων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τε−
χνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ.) για το έτος 2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλ−

λήλων», άρθρο 16, παρ. 1.
2. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.4.2004 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.»

3. Την υπ’ αριθμ. 11597/467/25.6.2009 εισήγηση του Γε−
νικού Διευθυντή της Σίβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής 
Τεχνών και Επαγγελμάτων.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη για τις υπερωρίες του δι−
οικητικού προσωπικού, που θα προκύψει από την εκτέλε−
ση των εγκρινομένων ωρών εργασίας ύψους 1.944,58 €, 
θα καλυφθεί από τη συνολική πίστωση για υπερωρια−
κή απασχόληση των διοικητικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ, που 
είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. 
για το 2009

5. Την υπ’ αριθμ. 66/8.5.2009 Απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 
Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, που εγκρίνει την 
υπερωριακή εργασία δύο (02) διοικητικών υπαλλήλων 
της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγ−
γελμάτων έως δύο (02) ώρες ημερησίως και εκατόν 
είκοσι (120) ώρες συνολικά για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2009 μέχρι και 31.12.2009.

6. Την ανάγκη διεκπεραίωσης εντός απολύτως κα−
θορισμένων χρονικών ορίων, θεμάτων της Σχολής που 
αφορούν 4.000 μαθητές και 650 εκπαιδευτικούς πε−
ρίπου, όπως έκδοση αποτελεσμάτων, συλλογή μηχα−
νογραφικών δελτίων, πρόσληψη εκπαιδευτών ΙΕΚ (δύο 
φορές ετησίως) σε αυστηρά καθορισμένες προθεσμίες), 
πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε τακτό και 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο, σε συνδυ−
ασμό με την ανάληψη αυξημένων υποχρεώσεων κατά 
το τρέχον έτος.

7. Την αναβάθμιση και βελτίωση της υλικοτεχνικής 
υποδομής της Σχολής και τη δημιουργία νέων έργων.

8. Τη συμμετοχή σε νέες δράσεις για την αναβάθμιση 
των διοικητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Σχο−
λής, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαί−
δευσης των σπουδαστών ενόψει και των προκλήσεων 
της εποχής μας.

9. Τον εμπλουτισμό με καινούργιο υλικό της ιστοσε−
λίδας της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 
καθώς και την διαρκή ενημέρωση της σχετικά με χρημα−
τοδοτούμενες δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί 
η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.. τη μηχανογράφηση όλων των Διοικητικών 
Υπηρεσιών καθώς και την επιμόρφωση των διοικητικών 
υπαλλήλων. Το γεγονός ότι το έργο της πλήρους μη−
χανοργάνωσης όλων των διοικητικών υπηρεσιών του 
Ιδρύματος που άρχισε να υλοποιείται το 2003 δεν έχει 
ολοκληρωθεί και απαιτείται κατά το τρέχον έτος η συ−
νέχισή του, γιατί η εφαρμογή των προγραμμάτων μηχα−
νοργάνωσης στους διάφορους τομείς των διοικητικών 
υπηρεσιών απαιτεί διαφορετικού τύπου προγράμματα 
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που αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στον κάθε τομέα 
ξεχωριστά, για αρκετό χρονικό διάστημα, τηρώντας 
παράλληλα και το χειρογραφικό σύστημα, τόσο για να 
γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για κάθε περίπτωση, όσο 
και για να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των 
υπηρεσιών και να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολί−
τες χωρίς προβλήματα, δημιουργεί εποχικές, έκτακτες 
και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, για την ικανο−
ποίηση των οποίων το υπάρχον προσωπικό εργάζεται 
πέραν του υποχρεωτικού του ωραρίου χωρίς αμοιβή, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση, πέραν των 
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, δύο (02) διοικητικών 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ) 
της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγ−
γελμάτων για το έτος 2009 και μέχρι 02 ώρες ημερησίως 
και 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο, προκειμένου 
να καλυφθούν, επιτακτικές ανάγκες της Σιβιτανιδείου 
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των 
εγκρινομένων ωρών εργασίας ύψους συνολικά 1.944,58 € 
περίπου, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερ−
βεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον υπό έγκριση 
προϋπολογισμό της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. του οικονομικού έτους 
2009.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν 
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Αυγούστου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 25215/2057 (4)
Κήρυξη υποχρεωτικής της υπ’ αριθμ. 16/2009 Διαιτητι−

κής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασί−
ας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστι−
κών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, 
μπαρ κ.λπ.)

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  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 αριθ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/90). 

5. Την από 25.6.2009 αίτηση της Πανελλήνιας Ομο−
σπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουρι−
στικών Επαγγελμάτων. 

6. Το από 24.7.2009 Υπηρεσιακό Σημείωμα.

7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 27.7.2009.

8. Tα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Διαιτητικής Από−
φασης (Δ.Α.), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες 
απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, 
αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 16/2009 Διαιτητική 
Απόφαση (Δ.Α.) «Για τους όρους αμοιβής και εργασί−
ας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών 
καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ 
κ.λπ.)» για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του 
κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
25.6.2009.

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, 6 Αυγούστου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 24315/779 (5)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τους Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αρτέμιδος 
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. 186/24.7.2009 έγγραφο των Παιδικών & 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αρτέμιδος, για την 
επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης δέκα οκτώ 
(18) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, 
διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για τους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου 
Αρτέμιδος.

5. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργα−
σίας για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
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του Δήμου Αρτέμιδος, που πρόκειται να πληρωθούν 
από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του 
ν. 2643/1998, σε μια (1).

Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Άτομα με 
Ειδικές Ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ παρ. 1, 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Υ.Ε. 16 Προ−
σωπικό Καθαριότητας.

ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΠΡΟΣΤΑ−

ΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν. 2643/

1998

ΑΤΤΙΚΗΣ

Παιδικοί και 
Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί Δήμου 

Αρτέμιδος

Υ.Ε. 16 
Προσωπικό 

Καθαριότητας
Α.Μ.Ε.Α. 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 24809/794 (6)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Παλλήνης 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. 10637/30.7.2009 έγγραφο του Δήμου 
Παλλήνης, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλή−
ρωσης είκοσι μίας (21) συνολικά θέσεων εργασίας τα−
κτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και 
ειδικοτήτων, για το Δήμο Παλλήνης.

5. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Σε συνέχεια της 200120/30.1.2004 (240/Β΄/9.2.2004) 
προηγούμενης απόφασής μας, καθορίζουμε το συνολικό 
αριθμό των θέσεων εργασίας για το Δήμο Παλλήνης, 
που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστα−
τεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μια (1).

Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Πολυτέ−
κνων (περίπτωση α΄ της παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 
και θα καλυφθεί από άτομο της Υποχρεωτικής Εκπαί−
δευσης, ειδικότητας ΥΕ 16 Εργάτες Καθαριότητας.

ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΠΡΟΣΤΑ−

ΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν. 2643/

1998

ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος 
Παλλήνης

Υ.Ε. 16 
Εργάτες

Καθαριότητας

Πολυτέ−
κνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 24362/783 (7)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Πρώτης του 

Νομού Σερρών που πληρούνται από άτομα που προ−
στατεύονται 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. 2570/21.7.2009 έγγραφο του Δήμου 
Πρώτης του Νομού Σερρών, για την επικείμενη έκδο−
ση προκήρυξης πλήρωσης δέκα (10) συνολικά θέσεων 
εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, 
κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Πρώτης του Νο−
μού Σερρών.

5. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

7. Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας για το Δήμο Πρώτης του Νομού Σερρών, που 
πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύο−
νται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μια (1).

Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β’παρ.1, 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΥΕ 16 Εργατών 
Καθαριότητας.

ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΠΡΟΣΤΑ−

ΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν. 2643/

1998

ΣΕΡΡΩΝ Δήμος Πρώτης
ΥΕ 16 Εργατών 

Εξωτερικών 
Χώρων

Α.Μ.Ε.Α. 1
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 103385/2637 (8)
    Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυ−

νηγετικό έτος 2009 − 2010.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TPOΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 του ν.δ. 996/1971 και 262 

του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 
91/Α/29.7.2003).

2. Τις διατάξεις της συνθήκης της Ρώμης 1955 και της 
συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.

3. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δα−
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμι−
ση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α/ 
24.12.2003).

4. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009).

5. Την 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μι−
χαήλ Παπαδόπουλο». (ΦΕΚ 67/Β/21.1.2009).

6. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθο−
ρισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

8. Την υπ’ αριθμ. 97592/4533/7.8.2007 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον 
καθορισμό της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους 
αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους (ΦΕΚ 1463/
Β/13.8.2007).

9. Το υπ’ αριθμ. 103362/2499/13.7.2009 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.

10. Το υπ’ αριθμ. 4861/24.7.2009 έγγραφο του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σωτήριου Χατζη−
γάκη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου για 
το κυνηγετικό έτος 2009−2010 ως εξής:

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζόμε−
νων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων κυνηγετικών συλλόγων:

1.1. Τέλη τοπικής άδειας κυνηγίου 1 €
1.2. Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγίου 19 €
1.3. Τέλη γενικής άδειας κυνηγίου 40 €
2. Οι υπήκοοι Κρατών−Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

οι ομογενείς, ή οι υπήκοοι ξένων κρατών που διαμέ−
νουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, οι διπλωματικοί 

υπάλληλοι και οι ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια 
κυνηγίου απευθείας από τις δασικές αρχές καταβάλ−
λουν υπέρ του «Ειδικού Φορέα Δασών» του Κ.Τ.Γ.Κ. και 
Δασών (λογ. 26671/8) τα τέλη ως ακολούθως:

2.1. Τέλη τοπικής άδειας κυνηγίου 1 + 58,50 = 
59,50 €

2.2. Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγίου 19 + 58,50 = 
77,50 €

2.3. Τέλη γενικής άδειας κυνηγίου 40 + 58,50 = 
98,50 €

Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστο−
ποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή.

Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται 
από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/ 
23.8.2005).

3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε):
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις 

ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιο−
χές.

3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιο−
χές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από 
την δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη 
κυνηγετική περιοχή με τα ακόλουθα τέλη:

α) Μέχρι 15 ημέρες 35.00 €
β) Μέχρι 2 μήνες 73,00 €
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 88,00 €
3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτεί−

ται και ειδική άδεια κυνηγίου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 σε συνδυασμό με εκείνες 
των πδ. 332/1983 και 94/1993 και των ν. 2240/1994 και 
ν. 2503/1997 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας.

3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιο−
χές, η γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από την τοπική 
δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περί−
οδο και το τέλος της καθορίζεται σε 35 €.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2009 − 2010. 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 36585 (9)
    Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 25026/11.6.2009 απόφασης 

του Υφυπουργού Πολιτισμού «Εγγραφή αθλητών με 
αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσε−
ων της Γ.Γ.Α του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του 
ν. 3708/2008».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γ.Γ.Α. 

και των αρμοδιοτήτων αυτής» (ΦΕΚ 101 Α΄).
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β) Του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α΄). 

γ) Του άρθρου 52 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)

δ) Του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός κ.α.δ.» (ΦΕΚ 121 Α) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρού 18 του 
ν. 3708/2008 (ΦΕΚ. 210 Α΄) «Καταπολέμηση της βίας με 
αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις» και 
την παρ. Γ1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α) 
«Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 
2013 και άλλες διατάξεις».

ε) Της υπ’ αριθμ. 6940/26.1.2009 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιωάννη 
Ιωαννίδη» (ΦΕΚ 112/Β)

2. Ότι για τον προσδιορισμό της σειράς εγγραφής 
στον ειδικό πίνακα της παρούσας απόφασης των αθλη−
τών που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 
του ν. 3708/2008 και της παρ. Γ1 του άρθρου 45 του 
ν. 3773/2009, κριτήρια αποτέλεσαν το επίπεδο των αγώ−
νων, οι κατηγορίες ηλικιών των αθλητών −τριών και η 
σειρά κατάταξης αυτών.

3. Της υπ’ αριθμ. 25026/11.6.2009 απόφασης του Υφυ−
πουργού Πολιτισμού περί «Εγγραφής αθλητών με αγω−
νιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της 
Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως αντικαταστά−
θηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008».

4. Ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 25026/11.6.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Πολιτισμού «Εγγραφή αθλητών 
με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρί−
σεων της Γ.Γ.Α του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 
3708/2008» ως ακολούθως: 

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης προστίθενται: 
περίπτωση 38.2η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς 
–Σχολικούς αγώνες και περίπτωση 39.3η νίκη σε Πα−
νελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 25026/11.6.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Πολιτισμού ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 8312.11/18/2009 (10)
Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών 

για την εθελουσία αποχώρηση του προσωπικού της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Ορ−

γανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος 

Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες» (Α΄ 40) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Τις διατάξεις του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής 
– Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων τέταρτου και έκτου του 
ν. 3654/2008 «Κύρωση των συμβάσεων Παραχώρησης 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών 
Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 57). 

4. Το υπ’ αριθμ. 205/2007 Προεδρικό Διάταγμα (Α΄ 
231) για τη συγχώνευση των Υπουργείων Εμπορικής 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής. 

5. 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 
(Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3755/2009 
(Α΄52).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1666/2ΔΙΟΕ/89/13.1.2009 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 40).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία

1.  Το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε., που εμπίπτει στις 
διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 1 του ν. 3654/2008 
(Α΄ 57) όπως ισχύουν και επιθυμεί να υπαχθεί σε αυ−
τές, ώστε να αποχωρήσει από την υπηρεσία του στις 
31.12.2009, υποβάλλει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. έγγραφη αίτηση και τα δικαιο−
λογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας 
απόφασης.

2.  Με την παρούσα χορηγείται νέα προθεσμία για 
την υποβολή αιτήσεων για την εθελουσία αποχώρη−
ση του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. (άρθρο έκτο του 
ν. 3654/2008), η οποία λήγει την 31.10.2009. 

3. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε., 
παραλαμβάνει τις αιτήσεις, ελέγχει την πληρότητα των 
δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται και διαβιβάζει 
όλα τα παραπάνω στα αρμόδια για την έκδοση της 
συνταξιοδοτικής απόφασης υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. 
−Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον πρόκειται για ασφαλισμένο του Ι.Κ.Α.  
Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στην κεντρική υπηρεσία του 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 
(κοινού και ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος) και 
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Ως αρμόδια υπηρεσία για έκδοση πράξεων 
αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης ορίζε−
ται το περιφερειακό υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 
Πειραιά και για το Τ.Ε.ΑΜ.−Ν.Π.Δ.Δ. η κεντρική υπηρεσία 
του Τ.Ε.Α.Δ.Υ..

Αντίγραφο της αίτησης και τα σχετικά δικαιολογητικά 
διαβιβάζονται επίσης στο ΤΑΠΙΤ για τους τομείς Πρό−
νοιας Υπαλλήλων και Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. ΑΕ. 
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4. Το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, 
εκδίδει την απόφαση αναγνώρισης και υπολογισμού του 
αναγνωριζόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση των 
προϋποθέσεων άμεσης και πλήρους συνταξιοδότησης 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου έκτου του ν. 3654/2008 και του άρθρου 
πέμπτου του ν. 3755/2009. 

Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης πλασματικού χρό−
νου επικουρικής ασφάλισης εκδίδεται από το Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.ΑΜ. για λογαριασμό του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και από το 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μι−
σθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Τ.Ε.Α.Μ. 
− Ν.Π.Δ.Δ.), πρώην Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. − Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Οι ανωτέρω 
αποφάσεις αναγνώρισης διαβιβάζονται στην Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και αντίγραφό 
τους στο ΤΑΠΙΤ για τους τομείς Πρόνοιας Υπαλλήλων 
και Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. Α.Ε..

Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από το 
ΤΑΠΙΤ για την καταβολή της εφάπαξ χορηγίας. Η από−
φαση για την αναγνώριση μνημονεύει το κόστος που 
αφορά τις εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου και την 
εκτίμηση του κόστους που αφορά τις συντάξεις για τους 
αντίστοιχους κλάδους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου έκτου του ν. 3654/2008.

5.  Αν το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. κρίνει, ότι κάποιο από τα δι−
καιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι ελλιπές 
ή χρήζει συμπληρώσεως, απευθύνεται στον ενδιαφερό−
μενο για τη συμπλήρωσή του, κοινοποιώντας σχετικό 
έγγραφο προς της Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

6.  Αν το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., ύστερα από την τυχόν συ−
μπλήρωση των δικαιολογητικών κατά την προηγούμενη 
παράγραφο, κρίνει ότι κάποιος αιτών δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 
τέταρτου παράγραφος 1 του ν. 3654/2008 εκδίδει σχε−
τική πράξη, την οποία κοινοποιεί εκτός από τον ενδια−
φερόμενο, στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και στον φορέα που είναι αρμόδιος για την 
καταβολή της εφάπαξ χορηγίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι κείμενες διατάξεις που διέπουν τη σχετική διαδικασία 
στο ΙΚΑ − Ε.Τ.Α.Μ.

7. Στις 31.12.2009 η Ο.Λ.Π. Α.Ε. εκδίδει την πράξη από−
λυσης του προσωπικού, για το οποίο έχουν εκδοθεί 
οι αποφάσεις της παραγράφου 3, ύστερα από έλεγχο 
των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β και γ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3654/2008. Η 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. διαβιβάζει την πράξη αυτή στους αρμόδιους 
φορείς, προκειμένου να χορηγηθούν η σύνταξη γήρατος 
και η εφάπαξ χορηγία. 

Άρθρο 2 
Δικαιολογητικά

1. Το προσωπικό της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 
υποβάλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Έγγραφη αίτηση αποχώρησης, σύμφωνα με το άρ−
θρο τέταρτο του ν. 3654/2008 και το άρθρο πέμπτο του 
ν. 3755/2009 εις διπλούν, στην οποία να αναφέρεται 
ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις και επιθυμεί να 
υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 
3654/2008 και ότι δεν έχει και δεν πρόκειται να κατα−
θέσει αίτηση για μετάταξη κατά τις σχετικές διατάξεις 
του ίδιου άρθρου.

2) Αίτηση συνταξιοδότησης (προς τον αρμόδιο ασφα−
λιστικό φορέα).

3) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, πρωτό−
κολλο ορκωμοσίας και δήλωση προτίμησης (έντυπο Ε9 
Ι.Κ.Α.) διατάξεων συνταξιοδότησης, για το πρώην μόνιμο 
προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε.. 

4) Πράξη καθορισμού των συντάξιμων χρόνων από τη 
Δ/νση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. για το προσωπικό 
που υπάγεται στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό καθεστώς. 

5) Βεβαίωση χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας από το 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ/Τ.Ε.Α.Μ. − Ν.Π.Δ.Δ. για το προσωπικό που υπά−
γεται στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό καθεστώς. 

6) Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με το διάστημα 
απασχόλησης του προσωπικού που υπάγεται στις δι−
ατάξεις των κοινών ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 
και Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

7) Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., 
αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, ή αν 
δεν έχουν εκδοθεί, βεβαιώσεις εργοδότη (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) για 
την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. 

8) Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης Ι.Κ.Α. Ε.Τ.ΑΜ και 
Ε.Τ.Ε.Α.Μ., ύστερα από καταμέτρηση των ενσήμων των 
ασφαλισμένων.

9) Βεβαίωση χρόνου κύριας και επικουρικής ασφά−
λισης από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η 
βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται από τους αρμόδιους φο−
ρείς εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αλλά σε 
καμία περίπτωση πέραν της καταληκτικής ημερομηνί−
ας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση 
μη έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης για οποιοδήποτε 
λόγο και μέχρι την έκδοσή της εντός της παραπάνω 
προθεσμίας, θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση του 
εργαζόμενου, με την οποία θα δηλώνεται κατά προσέγ−
γιση η ασφάλισή του στον άλλο φορέα, συνοδευόμενη 
από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια, εφ’ όσον βρίσκονται στην 
κατοχή του ασφαλισμένου. 

10) Οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αναγνώρισης χρό−
νου ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της πράξης 
αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας. 

11) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυ−
τότητας. 

12) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος δή−
λωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

13) Για τους έγγαμους, πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, στο οποίο θα αναφέρεται εκτός των άλ−
λων και ότι ο γάμος δεν έχει λυθεί. 

14) Φωτοτυπία της σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, 
όπου αναφέρεται ο αριθμός λογαριασμού και το ΙΒΑΝ. 

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται κατά πε−
ρίπτωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (κύριας – 
επικουρικής σύνταξης) και εφάπαξ, μπορεί να υποβληθεί 
από τον εργαζόμενο μετά την υποβολή της αίτησης 
αποχώρησης ή να χορηγηθεί από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. εφόσον 
αφορά στοιχεία του εργαζομένου που περιέχονται στο 
ατομικό του μητρώο. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02016511108090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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