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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 22143/Γ2 (1)

Αναπλήρωση διδακτικών ωρών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄).
β) Των άρθρων 51 και 53 του ν. 1566/1985, όπως τροποποι−

ήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄).
γ) Του άρθρου 2 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α΄).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 
98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της 
απόφασης δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, από τον οποίο καλύπτονται 
τέτοιου είδους δαπάνες, με εγγεγραμμένες πιστώ−
σεις του οι κείου φορέα και ΚΑΕ που επαρκούν για την 
αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιπτώσεων ανάθεσης 
υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς για την 
αναπλήρωση διδακτέας Ύλης.

2. Την ανάγκη αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών 
ωρών, αποφασίζουμε:

1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η ανα−
πλήρωση είναι δυνατό να εξασφαλίζεται, σταδιακά, με 
τους παρακάτω τρόπους:

α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.
β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμε−

ρων εκδρομών.
γ. Προσθήκη διδακτικών ωρών μετά την ολοκλήρωση 

του ημερησίου προγράμματος, όπου ο σύλλογος κρίνει 
εφικτό ότι μπορεί να γίνει.

δ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποι−
ούνται και οι εορτές και τα μαθήματα). 

ε. Αξιοποίηση Σαββάτων.
στ. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους πα−

ραπάνω τρόπους και απαιτηθεί παράταση του διδακτι−
κού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, 
βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμέ−
νη εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης, 
σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής καθοδήγησης. 

2. Για τη διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκα−
λίας που έχουν χαθεί, το Σχολικό Συμβούλιο, μετά από 
εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, του παιδαγωγικά 
υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου, του Συλλόγου Γονέων και 
του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών του κάθε σχολείου, 
διατυπώνει τη γνώμη του στο Διευθυντή της Διεύθυνσης 
ή τον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Δ.Ε μέχρι την 
τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους. 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/μιας Εκπαίδευσης 
ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου εισηγείται τον τρόπο 
αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης 
της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκ−
παίδευσης. 
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Σε περίπτωση που δεν διατυπωθούν εισηγήσεις σύμ−
φωνα με τα παραπάνω, ο τρόπος αναπλήρωσης των μα−
θημάτων διατυπώνεται προς το ΥΠΕΠΘ από τον οικείο 
Διευθυντή Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο Γραφείου μέσω 
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 7104/153 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Δήμου Νέας Περάμου Ν. Αττικής.

  Ο 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 δια−
τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας 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 υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4603/31.12.2007 απόφαση του Υπουργού 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός 
ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζο−
μένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλ−
λεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροπο ποίηση 
και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/ 
Α΄/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 70208/21.1.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών. 

16. Την από 7.2.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2008, στον ΚΑΕ 
20.6022.0001 ποσόν 60.000,00€, στον ΚΑΕ 25.6022.0001 
ποσόν 1.500,00€, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για α) για 

δέκα πέντε (15) μισθωτούς (1 τεχνικό ύδρευσης, 12 ερ−
γάτες καθαριότητας, 1 οδηγό απορριμματοφόρου ΔΕ 
και 1 οδηγό απορριμματοφόρου ΥΕ), με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μέχρι 15 ώρες 
το μήνα, ο καθένας και β) για πέντε (5) μισθωτούς (2 
οδηγούς και 3 εργάτες) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέχρι 15 ώρες το μήνα, ο 
καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απα−
σχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 30.6.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

F
   Αριθμ. 7599/161 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων. 

 Ο 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 δια−
τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμ−
μα τείας 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.».
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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 υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4603/31.12.2007 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροπο ποίηση 
και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/ 
Α΄/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. Φ.80425/31624/4909/25.1.2008 έγγραφο του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

16. Την από 7.2.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του ταμείου ΚΑ 00.10.0261, ποσόν 
216.000,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για ενε−

νήντα δυο (92) υπαλλήλους του Ταμείου Ασφαλίσεως 
Ξενοδοχοϋπάλληλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου, μέχρι και 480 ώρες συνο λικά, 
ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής 
απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

F
   Αριθμ. 6112/127 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κε−

ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης. 

 Ο 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 δια−
τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμ−
μα τείας 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 υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4603/31.12.2007 απόφαση του Υπουργού 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός 
ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζο−
μένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλ−
λεύσεις 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 (ΦΕΚ 
109/Α΄/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ. 10747/22.1.2008 έγγραφο 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

16. Την από 7.2.008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον ΚΑΕ 511 του Φ.110 στον προϋπολογισμό του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2008, 
ποσόν 427.622,40 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για διακό−

σιους τριάντα δυο (232) υπαλλήλους (221 διοικητικούς 
Υπαλλήλους, 4 Οδηγούς, 6 Φύλακες και 1 Εργάτη) της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου έως 50 ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον 
των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 29.2.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

F
   Αριθμ. 6365/133 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών. 

 Ο 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 δια−
τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα τείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας− Πρόνοι−
ας 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 υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4603/31.12.2007 απόφαση του Υπουργού 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός 
ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζο−
μένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλ−
λεύσεις 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 (ΦΕΚ 
109/Α΄/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. Φ093.16/ΑΣ 490/23.1.2008 έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

16. Την από 7.2.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
σε ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεως μεταφραστικών 
τελών − Αριθμ. Λογαρ. 2321387/9, ποσόν 50.000,00 €, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για δεκα−

πέντε (15) υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου, της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών μέχρι 50 ώρες τον μήνα ο καθένας, πλέον 
των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

   Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/78225/1695 π.ε. (6)
Έγκριση επιβολής εισιτηρίου α) στο Αρχοντικό της Βα−

ρελτζίδαινας στην Πέτρα της νήσου Λέσβου, β) στο 
Μουσείο «Πύργος Μούρτζινου» στην Καρδαμύλη του 
Νομού Μεσσηνίας και γ) στο Κάστρο Μεθώνης του 
Νομού Μεσσηνίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 «Για 
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πο−
λιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002).

3. Το π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.6.2003) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Πολιτισμού».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/ 
Β΄/29.11.1990) «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισμό των 
τριών υπογραφών».

5. Τις διατάξεις της παρ. στ΄ του άρθρου 8 του ν. 736/ 
1977 (ΦΕΚ 316/Α΄/15.10.1977) «Περί Οργανισμού Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

6. Την υπ’ αριθμ. 42362/252/29.9.2007 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1948/Β΄/3.10.2007) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Το υπ’ αριθμ. 570/3.3.2006 έγγραφο της 26ης Ε.Β.Α.
8. Το υπ’ αριθμ. 2101/09.08.2007 έγγραφο της 14ης 

Ε.Β.Α.
9. Την υπ’ αριθμ. 38/31.10.2007 ομόφωνη γνωμοδότηση 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται
α) Η επιβολή εισιτηρίου ύψους δύο (2) ευρώ για το 

κύριο και ενός (1) ευρώ για το μειωμένο, στο Αρχοντικό 
της Βαρελτζίδαινας στην Πέτρα της νήσου Λέσβου και 
στο Κάστρο Μεθώνης του Νομού Μεσσηνίας.

β) Επίσης εγκρίνεται κατ’ αρχήν η επιβολή εισιτηρίου 
εισόδου ύψους δύο (2) ευρώ για το κύριο και ενός (1) 
ευρώ για το μειωμένο στο Μουσείο «Πύργος Μούρτζι−
νου» στην Καρδαμύλη του Νομού Μεσσηνίας.

  Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F

    Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/15.685 (7)
Έγκριση απασχόλησης κατά τις Κυριακές, αργίες και 

λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για το ωρομίσθιο προ−
σωπικό του ΥΠ.ΠΟ., έτους 2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/ 

23.12.2003), «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
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υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

β) Της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3207/2003 
(ΦΕΚ 302/Α΄/24.12.2003) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ολυμπιακής 
Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

γ) Των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις 
για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
στο δημόσιο τομέα».

δ) Του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α΄/13.6.2003).

ε) Του άρθρου 14, παραγρ. 2 και 15 του π.δ. 410/1988 
«Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου του Δημοσίου κ.λπ.».

στ) Του π.δ. 748/1966 για την κωδικοποίηση, κατάργη−
ση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κεί−
μενης νομοθεσίας, περί της εβδομαδιαίας και Κυριακής 
αναπαύσεως και ημερών αργίας.

ζ) Του άρθρου 21 παραγρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/ 
Α΄/15.3.2000) «Ίδρυση Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004 
Α.Ε.” προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες, που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν 
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο 
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες. 

η) Του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του π.δ. 99/1992, όπως ισχύουν σήμερα.

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31.5.1989 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουρ γείου 
Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1881/1990 και 
συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 πα−
ραγρ. 8 εδάφιο γ− δδ του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέ−
τρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α΄/ 
24.12.1997).

3. Το γεγονός ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώ−
σεις για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης από 
την απασχόληση του ωρομίσθιου προσωπικού κατά τις 
Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για 
την κάλυψη των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών του 
ΥΠ.ΠΟ., αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, από 1.1.2008 έως 30.6.2008, την απασχό−
ληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές 
εξαιρέσιμες ημέρες, του ωρομίσθιου προσωπικού του 
Υπουργείου Πολιτισμού, των ειδικοτήτων ημερήσιων 
φυλάκων, νυκτοφυλάκων και προσωπικού καθαριότη−
τας, μέχρι του συνολικού αριθμού των 1500 ατόμων, 
προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανά−
γκες των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ., που προσλαμβάνουν 
το ως άνω προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 81 του ν. 1958/1991 και του π.δ. 99/1992, όπως 
ισχύει σήμερα.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη για την ως άνω αποζημίω−
ση, ύψους 1.708.141,02 €, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠ.ΠΟ. (No 234372/1).

3. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της κατά τα ανωτέρω εργασίας, καθίστανται οι κατά 
Υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα μήνα προ της δη−

μοσίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
    Αριθμ. 15829/343 (8)

Έγκριση ιδρύσεως και λειτουργίας του Ωδείου 
Μορφές.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης».

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/2003).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» «ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1966).

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι−
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/τ.Β΄/ 
28.11.1991).

3. Την από 30.3.2006 αίτηση της Άννας Κοσκινά και 
τα συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά.

4. Το από 22.11.2007 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων που αφορά το Ωδείο με την 
επωνυμία: Ωδείο Μορφές, στο Λουτράκι Κορινθίας, απο−
φασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην Άννα Κοσκινά του Παναγιώτη, άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, που θα στεγαστεί στον 
1ο όροφο κτιρίου που βρίσκεται στην Διεύθυνση Ανδρού−
τσου 32 και Χατζοπούλου στο Λουτράκι Κορινθίας και 
θα έχει την επωνυμία: Ωδείο Μορφές.

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές και Τμήματα: 
Α. Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών Μαθημάτων με τμή−

ματα: 
Ωδικής, Αρμονίας, Ενοργανώσεως, Αντίστιξης, Φυγής 

Σύνθεσης. 
Β. Σχολή Ενοργάνου Μουσικής με τμήματα: 
Πληκτών, Εγχόρδων, Πνευστών, Κλασικής Κιθάρας, 

Κρουστών. 
Γ. Σχολή Μονωδίας με Τμήματα Μονωδίας και Μελο−

δραματικής.
Δ. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
Ε. Σχολές Σαξοφώνου και Διευθύνσεως Χορωδίας.
3. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 25172/19.6.98 απόφασή 

μας (ΦΕΚ 701/Β΄/1998) με την οποία χορηγήθηκε άδεια 
ιδρύσεως και λειτουργίας ΜΣ με την επωνυμία Μορ−
φές.
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4. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    Αριθμ. οικ. 9787/2254 (9)
Καθορισμός του αντιτίμου καταβολής των καρτών 

ταχογράφου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 638/1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των οδη−

γών αυτοκινήτων κ.λπ.», άρθρο 2 (όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους νόμους 771/1978, 823/1978, 
1959/1991, 2366/1995, 2465/1997, 2671/1998, 2801/2000, 
2898/2001, 3371/2005 και 3534/2007 και ισχύει σήμερα).

β. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

γ. Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε 
με τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και 
ισχύει σήμερα.

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» και 

ε. Των άρθρων 13 και 14 του ν. 3534/2007 «Σύσταση 
Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης 
στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις».

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς: 
α. 2/54376/Α0024/24.7.2000 των Υπουργών Οικονομικών 

και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διατήρηση του εκτός 
προϋπολογισμού ειδικού λογαριασμού αριθμ. 541077 − 03 
με τίτλο “Εξετάσεις Ιατρικές Οδηγών (ΕΞ.Ι.Ο.)”» και 

β. 42362/Υ 252/28.9.2007 Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).

3. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το αντίτιμο που καταβάλλεται από τους 
χρήστες για την απόκτηση (έκδοση, ανανέωση και αντι−
κατάσταση) των καρτών ταχογράφου, ως εξής: 

α. Για την κάρτα οδηγού: Έκδοση πρώτης κάρτας, 
ανανέωση αυτής λόγω λήξης και αντικατάσταση της 
λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς στο ποσό των εκατό 
πενήντα ευρώ 150,00 €.

β. Για την κάρτα συνεργείου: Έκδοση πρώτης κάρτας, 
ανανέωση αυτής λόγω λήξης και αντικατάσταση της 
λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς στο ποσό των τρια−
κοσίων ευρώ 300,00 €.

γ. Για την κάρτα επιχείρησης: Έκδοση πρώτης κάρτας, 
ανανέωση αυτής λόγω λήξης και αντικατάσταση της 
λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς στο ποσό:

− των διακοσίων ευρώ 200,00 €, όταν η επιχείρηση 
ανήκει σε φυσικό πρόσωπο και

− των τριακοσίων ευρώ 300,00 €, όταν η επιχείρηση 
ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

δ. Η κάρτα ελέγχου διατίθεται από τη Διεύθυνση Ορ−
γάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών στα ελεγκτικά όργανα δωρεάν.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις α., β., και γ., σε πε−
ρίπτωση που αιτείται η αντικατάσταση κάρτας, λόγω 
απώλειας για δεύτερη ή περισσότερες φορές, το ποσό 
ανέρχεται στο διπλάσιο.

2. Τα αντίτιμα αυτά αποτελούν έσοδα του λογαρι−
ασμού του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173 Α΄) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 12 Φεβρουαρίου 2008

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 5498/08 (10)
Αύξηση του ύψους της παγίας προκαταβολής σε έξι (6) 

Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμ−
ματείας Επικοινωνίας − Γενικής Γραμματείας Ενη−
μέρωσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 506/23.12.1976 «Περί ρυθμί σεως 

θεμάτων τινών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πλη−
ροφοριών» (ΦΕΚ 354/τ.Α΄/30.12.1976)

2. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1.7.1993 «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/ 
30.6.1993), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/5.7.1994 
«Τροποποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας 
Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας 
της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 108/τ.Α΄/6.7.1994).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 181/7.7.1994 «Συγκρότηση της 
Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουρ−
γείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/7.7.1994).

4. Τις διατάξεις του ν. 3242/24.5.2004 «Ρυθμίσεις για 
την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/ 
24.5.2004).

5. Τις διατάξεις του ν. 1558/17.7.1985 «Περί Κυβερνήσεως 
και Κυβερνητικών Οργάνων» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/26.7.1985).

6. Τις διατάξεις του ν. 3166/2.7.2003 «Περί οργάνωσης 
και λειτουργίας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας 
του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και ρυθμίσεις για 
τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης» (ΦΕΚ 
178/τ.Α΄/2.7.2003), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
11 του ν. 3444/28.2.2006 «Σύσταση “Εθνικού Οπτικοα−
κουστικού Αρχείου” – Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμ−
ματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρω−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/τ.Α΄/2.3.2006).

7. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Κώδικος Δημο−
σίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 136/14.5.1998 «Περιορισμοί 
έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και 
ευθύνες Υπολόγων» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/20.5.1998).
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9. Τις διατάξεις των π.δ. 236/3.4.1978 «Περί συστάσεως 
παγίας προκαταβολής σε Γραφεία Τύπου Εξωτερικού» 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/14.4.1978) και π.δ. 697/6.12.1982 «Σύσταση 
Παγίας Προκαταβολής σε Γραφεία Τύπου Εξωτερικού» 
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄/21.12.1982).

10. Την υπ’ αριθμ. 122307/6672/13.9.1978/Γ.Λ.Κ (Δ/νση 6η) 
κοινή απόφαση των Υφυπουργών Προεδρίας της Κυβερ−
νήσεως και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της 
Παγίας Προκαταβολής Γραφείων Τύπου Εξωτερικού».

11. Την υπ’ αριθμ. 64900/3992/25.7.1980/Γ.Λ.Κ. (Δ/νση 
6η) κοινή απόφαση των: Αναπληρωτή Υπουργού Προε−
δρίας και Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της Παγίας Προκαταβολής του Γραφείου Τύπου 
Αμβούργου».

12. Την υπ’ αριθμ. 8656/423/6.2.1984/Γ.Λ.Κ. (Δ/νση 6η) 
κοινή απόφαση των Υφυπουργών Προεδρίας της Κυ−
βερνήσεως και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους 
της Παγίας Προκαταβολής του Γραφείου Τύπου Βου−
κουρεστίου».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/16195/29.3.2001 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τύπου και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Αύξηση του ύψους της 
παγίας προκαταβολής Γραφείων Τύπου του Εξωτερι−
κού» (ΦΕΚ 470/τ.Β΄/23.4.2001).

14. Την υπ’ αριθμ. 2/49603/Α0024/10.10.2002 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Αύξηση παγίας 
προκαταβολής σε Γραφεία Τύπου του Εξωτερικού» (ΦΕΚ 
1353/τ.Β΄/18.10.2002).

15. Την υπ’ αριθμ. 2/57081/Α0024/24.11.2003 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Αύξηση παγίας 
προκαταβολής Γραφείων Τύπου Αμβούργου, Βιέννης 
κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 1809/τ.Β΄/4.12.2003).

16. Τις διατάξεις του ν. 2842/22.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 207/τ.Α΄/27.9.2000).

17. Την υπ’ αριθμ. 2/62696/Α0024/20.11.2001 (ΦΕΚ 1573/
τ.Β΄/28.11.2001) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Μετατροπή ποσών των χορηγουμένων παγίων προ−
καταβολών, για τις Υπηρεσίες Εσωτερικού και Εξωτε−
ρικού».

18. Την υπ’ αριθμ. 15672/Η/22.6.2006 τροποποίηση κοι−
νών υπουργικών αποφάσεων με θέμα τη μετατροπή 
του νομίσματος από δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ, της παγίας 
προκαταβολής έξι Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας 
(ΦΕΚ 923/τ.Β΄/17.7.2006).

19. Τα υπ’ αριθμ. 14061/24.5.2007 έγγραφα «Μετα−
τροπή του νομίσματος της Παγίας Προκαταβολής 
του Γ.Τ.Ε. Βουκουρεστίου από δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ», 
14060/24.5.2007 «Μετατροπή του νομίσματος της Παγίας 
Προκαταβολής του Γ.Τ.Ε. Μόσχας από δολάρια ΗΠΑ σε 
ευρώ» και 4416/14.2.2007 «Μετατροπή του νομίσματος 
της Παγίας Προκαταβολής του Γ.Τ.Ε. Σόφιας από δο−
λάρια ΗΠΑ σε ευρώ», της Γενικής Γραμματείας Ενημέ−
ρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας.

20. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/
τ.Α΄/21.3.2002).

21. Τις διατάξεις του π.δ. 206/19.9.2007 «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/19.9.2007).

22. Την υπ’ αριθμ. 42362/Y252/28.9.2007 απόφαση 
(ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/3.10.2007) του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών».

23. Την υπ’ αριθμ. Υ244/24.9.2007, (ΦΕΚ 1930/τ.Β΄/ 
25.9.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας».

24. Τα έγγραφα υπ’ αριθμ.: Α.Π. 35.00/060250/10.7.2007 
του Γ.Τ.Ε. Αμβούργου, Α.Π. Φ 3950/127/25.6.2007 του 
Γ.Τ.Ε. Βουκουρεστίου, Α.Π. 20.1/222/8.5.2007 του Γ.Τ.Ε. 
Μονάχου, Α.Π. Φ03/234/7.9.2007 του Γ.Τ.Ε. Μόσχας, Α.Π. 
Φ. 103/425/25.9.2007 του Γ.Τ.Ε. Σόφιας και Α.Π. 388/Φ.Γ/ 
31.8.2007 του Γ.Τ.Ε. Στοκχόλμης.

25. Την ανάγκη αύξησης της παγίας προκαταβολής 
των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Αμβούργου, 
Βουκουρεστίου, Μονάχου, Μόσχας, Σόφιας και Στοκ−
χόλμης.

26. Το υπ’ αριθμ. 5480/20.12.2007 έγγραφο της υπηρε−
σίας Δημοσιονομικού Ελέγχου «Εισήγηση επί σχεδίου 
κοινής Υπουργικής απόφασης, που αφορά την αύξηση 
της πάγιας προκαταβολής στο Γ.Τ.Ε. Αμβούργου, Βου−
κουρεστίου, Μονάχου, Μόσχας, Σόφιας και Στοκχόλμης, 
αποφασίζουμε:

Α) Αυξάνουμε το ύψος της παγίας προκαταβολής των 
κάτωθι γραφείων ως εξής:

1. Αμβούργου από 6.500,00 ευρώ (€) σε 10.000,00 ευρώ (€)
2. Βουκουρεστίου από 3.473,47 ευρώ (€) σε 6.500,00 

ευρώ (€)
3. Μονάχου από 5.521,95 ευρώ (€) σε 8.521,95 ευρώ (€)
4. Μόσχας από 2.685,99 ευρώ (€) σε 8.000,00 ευρώ (€)
5. Σόφιας από 2.787,17 ευρώ (€) σε 6.000,00 ευρώ (€)
6. Στοκχόλμης από 46.000,00 σουηδικές κορώνες (SEK) 

σε 80.000,00 σουηδικές κορώνες (SEK)
Β) Εγκρίνουμε την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

ισόποσου με την αύξηση της παγίας προκαταβολής 
στο όνομα των υπολόγων των ως άνω Γραφείων Τύπου 
Εξωτερικού.

Γ) Οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδου (ΚΑΕ) του Ειδικού Φορέα 
47−110 σε βάρος των οποίων θα γίνεται η πληρωμή δα−
πανών των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού είναι οι εξής:

A/A KAE ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1 0813 Μισθώματα κτιρίων 100%
2 0814 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 100%
3 0819 Λοιπές μισθώσεις 100%
4 0823 Ταχυδρομικά 100%

5 0825
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τη−
λετυπικά υπηρεσιών εξωτερι−
κού

100%

6 0829 Λοιπές μεταφορές 100%
7 0831 Ύδρευση και άρδευση 100%
8 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 100%

9 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 
γενικά 100%

10 0843
Εκδόσεις−εκτυπώσεις−βιβλιοδε−
σία (περιλαμβάνεται και η προ−
μήθεια χαρτιού)

100%

11 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων 
σχέσεων 100%

12 0851 Αμοιβές για συντήρηση και επι−
σκευή κτιρίων γενικά 100%

13 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επι−
σκευή λοιπού εξοπλισμού 100%

14 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 100%
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A/A KAE ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

15 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 100%

16 0874 Αμοιβές και προμήθειες τραπε−
ζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 100%

17 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν 
ειδικές υπηρεσίες 100%

18 0881 Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκ−
παίδευση, επιμόρφωση 100%

19 0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές 100%

20 1111
Προμήθεια χαρτιού, γραφικών 
ειδών και λοιπών συναφών υλι−
κών

100%

21 1121
Προμήθεια βιβλίων, συγγραμ−
μάτων, περιοδικών, εφημερίδων 
και λοιπών συναφών εκδόσεων

100%

22 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότη−
τας 100%

23 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης 
και επισκευής εγκαταστάσεων 100%

24 1329
Προμήθεια ειδών συντήρησης 
και επισκευής κάθε είδους λοι−
πού εξοπλισμού 

100%

25 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 
και δαπάνες κοινοχρήστων 100%

26 1699 Λοιπές προμήθειες 100%

A/A KAE ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

27 1711 Προμήθεια επίπλων 100%

28 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμαν−
σης και κλιματισμού 100%

29 1713
Προμήθεια γραφομηχανών, μη−
χανημάτων φωτοαντιγραφής 
κ.λπ. μηχανών γραφείου

100%

30 1723
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπο−
λογιστών, προγραμμάτων και 
λοιπών υλικών

100%

31 1725

Προμήθεια κάθε είδους τηλεπι−
κοινωνιακού, μετεωρολογικού 
και λοιπού συναφούς εξοπλι−
σμού

100%

32 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανι−
κού και λοιπού εξοπλισμού 100%

33 5162 Δαπάνες προβολής εθνικών θε−
μάτων 100%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  
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