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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)   

 Μετάταξη της υπαλλήλου Μακρή Αλεξάνδρας.

  Με την υπ’ αριθμ. 11934/8728/30.10.2008 κοινή απόφαση 
του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετατάσσεται, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 39 της από 25.6.2008 
απόφασης Ολομέλειας της Βουλής (συν ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 
126/Α΄/2.7.2008) και μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 
4/3.10.2008), η Αλεξάνδρα Μακρή του Δημητρίου, από 
θέση εκπαιδευτικού με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ06 Αγ−
γλικής Φιλολογίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
στον κλάδο ΠΕ8 Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της 
Βουλής με βαθμούς Δ΄ − Α΄, ως μόνιμη υπάλληλος, με Α΄ 

βαθμό και με πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό την 
30.9.2008, 0 έτη, 1 μήνα και 5 ημέρες.

(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της 
Βουλής: 11936/8730/30.10.2008).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
F

(2)
    Μετάταξη της υπαλλήλου Πανούτσου Αθηνάς.

  Με την υπ’ αριθμ. 12591/9262/11.11.2008 απόφαση του 
Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων μετατάσσεται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 39 της από 25.6.2008 απόφασης 
Ολομέλειας της Βουλής (συν ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2.7.2008) 
και μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για 
τους υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 3/22.9.2008), η 
Αθηνά Πανούτσου του Κωνσταντίνου, από θέση με Α΄ 
βαθμό του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού − Λογιστικού του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού 
της Βουλής, ως μόνιμη υπάλληλος, με Α΄ βαθμό και με 
πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό την 31.8.2008, 6 έτη, 
2 μήνες και 29 ημέρες.

(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της 
Βουλής. 12593/9264/11.1.2008). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F

(3)
   Μετάταξη της υπαλλήλου Γκόρτζη Αικατερίνης.

  Με την υπ’ αριθμ. 12904/9504/18.11.2008 κοινή απόφαση 
του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μετατάσ−
σεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 της 
από 25.6.2008 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής 
(συν ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2.7.2008) και μετά από γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της 
Βουλής, (πρακτικό 4/3.10.2008), η Αικατερίνη Γκόρτζη 
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του Αναγνώστη, υπάλληλος με σχέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στη Βουλή των Ελλήνων.

(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της 
Βουλής: 12909/9509/18.11.2008).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
F

(4)
    Διορισμός υπαλλήλων στην Βουλή των Ελλήνων.

  Με την υπ’ αριθμ. 12528/9211/11.11.2008 απόφαση του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται, σε συ−
νιστώμενες με την απόφαση αυτή, προσωποπαγείς θέ−
σεις κλάδων της Βουλής, μετά γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 
4/3.10.2008), ως μόνιμοι ή δόκιμοι υπάλληλοι και εντάσ−
σονται κατά κλάδους, βαθμούς και πλεονάζοντα χρόνο 
στο βαθμό, οι παρακάτω αναφερόμενοι, που έχουν τις 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 της από 25.6.2008 
απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (Συν. ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 
126/Α΄/2.7.2008), τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, 
ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Α. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Σε συνιστώμενες προσω−
ποπαγείς θέσεις δύο (2) Βαθμός

Πλεονάζων χρόνος 
μέχρι 31.8.2008 στο 

βαθμό
Έτη Μήνες Ημέρες

1. Αναστοπούλου Ευτυχία 
του Αθανασίου (Μόνιμος) Γ΄ 2 4 13

2. Γκότση Φιλιώ
του Παναγιώτη (Δόκιμος). Δ΄ 0 10 9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Σε συνιστώμενες προσω−
ποπαγείς θέσεις τρεις (3) Βαθμός

Πλεονάζων χρόνος 
μέχρι 31.8.2008 στο 

βαθμό
Έτη Μήνες Ημέρες

1. Τεμπέλη Ελένη του Ηλία 
(Μόνιμος) Γ΄ 2 1 17

2. Τζαννέτου Αικατερίνη 
του Σωτηρίου (Δόκιμος) Δ΄ 0 6 13

3. Κοντέλας Λουκιανός 
του Κων/νου (Δόκιμος) Δ΄ 0 9 10

(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της 
Βουλής: 12532/9214/11.11.2008).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
(5)

    Μετάταξη του υπαλλήλου ΨΗΛΟΛΙΧΝΟΥ Νικολάου.

  Με την υπ’ αριθμ. 65522/20.10.2008 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Οικονομίας και 
Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3536/2007 

«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής 
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 
42/τ. Α΄/23.2.2007), που προστέθηκε στην παράγραφο 2 
του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και 
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλη−
νική Επικράτεια» («ΕΚ 212/τ. A΄/23.8.2005), την υπ’ αριθμ. 
42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/τ. B΄/3.10.2007) και την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/τ. Β΄/3.10.2007) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο, 
ο Ψηλόλιχνος Νικόλαος του Γεωργίου, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών, 
μετατάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσω−
τερικών, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του.

Ο ανωτέρω υπάλληλος, εν όψει του ειδικού σκοπού 
για τον οποίο μετατάσσεται, δεν μπορεί να μετακινηθεί 
σε άλλη Γενική Διεύθυνση πριν την πάροδο πενταετίας 
από την έκδοση της απόφασης αυτής.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο 
Εσωτερικών: 13542/12.11.2008)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
F

    Αριθμ. 54023/ΔΙΟΕ 2459 (6)
Σύσταση − Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (τ. ΥΠΕΘΟ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ. 98/Α΄),

β. του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως ισχύει.

γ. του π.δ. 81/21.3.2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α΄),

δ. των άρθρων 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 και 169 του 
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 26/Α΄),

ε. των άρθρων 36 παρ. 1 και 43 του π.δ/τος 410/1988 
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν στο προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191/Α΄) και της 
παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.11/818/οικ.12889/21.5.2007 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης.
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, επειδή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα 
συνεδριάζει εντός ωραρίου εργασίας των δημοσίων 
υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε − Συγκροτούμε στο Υπουργείο Οικονομί−
ας και Οικονομικών (τ. ΥΠΕΘΟ) πενταμελές Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Υπουρ−
γείου αποτελούμενο από:

α) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ 
πέντε εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που υπά−
γονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου 
και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων 
προϊσταμένου Δ/νσης, που ορίζεται πρόεδρος του υπη−
ρεσιακού συμβουλίου.

β) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α’ και ενός 
(1) τουλάχιστον έτους άσκησης καθηκόντων προϊστα−
μένου τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην αρ−
μοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν 
στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά 
συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν.

γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων 
με βαθμό Α΄.

2. Τα υπό στοιχεία α΄ και β΄ μέλη της προηγούμενης 
παραγράφου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό. Τα μέλη 
αυτά τοποθετούνται από το οικείο όργανο ως προϊστά−
μενοι διευθύνσεων, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες 
οργανικές διατάξεις για μία τριετία.

3. Τα υπό στοιχείο γ΄ μέλη της ίδιας παραγράφου 
εκλέγονται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφο−
ρία.

4. Ο αριθμός των οριζόμενων μελών κάθε φύλου ανέρ−
χεται σε ποσοστό ίσιο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) 
των οριζομένων, εφόσον υπηρετεί επαρκής αριθμός 
υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέ−
σεις.

5. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή 
εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρωτές.

6. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ένα από τα 
με στοιχείο 1β. μέλη. Στην περίπτωση που προεδρεύει 
ο αναπληρωτής του προέδρου, συμμετέχει ως μέλος ο 
αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

7. Στο υπηρεσιακό συμβούλιο ως εισηγητής και ανα−
πληρωτής του, ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσι−
ών προσωπικού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν είναι 
και μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

8. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των 
μελών.

9. Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

10. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου με τους 
ισάριθμους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία δύο 
(2) ετών που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

    (7)
Έγκριση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης 

υπαλλήλων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για το έτος 2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 παρ.1 του ν 3205/2003 «Μισθολογικές 

ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυ−
νάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις » (ΦΕΚ 297/Α΄/2003), όπως ισχύει 
σήμερα.

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/31.12.2003 εγκύκλιο του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003».

3. Το υπ’ αριθμ. 45 πρακτικό της συνεδρίας της 
7ης Νοεμβρίου 2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, με το οποίο απο−
φασίστηκε η πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας 
για 56 διοικητικούς υπαλλήλους του ΔΟΑΤΑΠ για το 
έτος 2009.

4. Το υπ’ αριθμ. Φ.21/ 27671/Δ.Δ.Ο./13.11.2008 έγγραφο 
με θέμα «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των διοι−
κητικών υπαλλήλων του ΔΟΑΤΑΠ για το έτος 2009».

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 120.000,00 ευρώ περίπου, σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν 
εγγραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (Κ.Α.Ε. 0261) του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του ΔΟΑΤΑΠ για το έτος 
2009, όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέ−
σμευσης που θα εγκριθούν.

6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρί−
νεται απαραίτητη για κάλυψη εποχιακών, εκτάκτων 
ή επειγουσών αναγκών της υπηρεσίας του ΔΟΑΤΑΠ, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέρα από 
τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας για 56 διοικητι−
κούς υπαλλήλους του ΔΟΑΤΑΠ για χρονικό διάστημα 
από 1.1.2009 έως 31.12.2009 για μέχρι 60 ώρες το μήνα 
για κάθε υπάλληλο από Δευτέρα έως Παρασκευή, προ−
κειμένου να αντιμετωπιστούν εποχιακές, έκτακτες και 
επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας του 
ΔΟΑΤΑΠ. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
ύψους συνολικά 120.000,00 ευρώ, δε μπορεί σε καμία 
περίπτωση να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγρα−
φεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0261) του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του ΔΟΑΤΑΠ για το έτος 2009, όπως 
θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης που 
θα εγκριθούν.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 151986/Η (8)
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης.

  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. 2/72757/31.12.2003 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. 

«Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003».

3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά € 469.656,00 περίπου, σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν 
εγγραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−
110) του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, όπως 
θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης που 
θα εγκριθούν.

4. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών εκτάκτων 
ή επειγουσών αναγκών των υπουργικών γραφείων του 
ΥΠΕΠΘ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν από 
τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας, για 660 διοικητι−
κούς υπαλλήλους της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται 72 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου καθώς και οι υπάλληλοι της ΥΔΕ, για 
το χρονικό διάστημα από 1.11.2008 έως 31.12.2008 και για 
μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο, προκειμένου 
να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες 
ανάγκες της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των € 469.656,00 συνολικά.

Η απόφαση αυτή ισχύει απο 1.11.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2008
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
F

     Αριθμ. 151984/Η (9)
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης.

  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. 2/72757/31.12.2003 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. 

«Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν.3205/2003.

3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά € 100.000,00 περίπου, σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν 
εγγραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−
110) του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, όπως 
θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης που 
θα εγκριθούν.

4. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−

ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών εκτάκτων 
ή επειγουσών αναγκών των υπουργικών γραφείων του 
ΥΠΕΠΘ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν από 
τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας, για 100 υπαλλή−
λους της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα 
από 1.11.2008 έως 31.12.2008 και για μέχρι 60 ώρες το 
μήνα για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να καλυφθούν 
εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες ανάγκες της Κ.Υ. 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των € 100.000,00 συνολικά.

Η απόφαση αυτή ισχύει απο 1.11.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2008
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
F

  Αριθμ.     Υ5α/Γ.Π.25730 (10)
Τροποποίηση Οργανισμού Νοσοκομείου 2ης Υγειονο−

μικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (αναφορι−
κά με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομο−
καΐτειο»).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση 

και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37).

β) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 143).

γ) Των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των 
υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165).

δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81).

ε) Του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96).

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το 
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

ζ) Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ Α΄ 32).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερι−
κών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950).

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).

4. Tις υπ’ αριθμ. 27903/22743/30.11.2007 και 4493/3446/ 
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21.2.2008 πράξεις του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. 

5. Την υπ’ αριθμ. 13/5.12.2007 (Θέμα 9) απόφαση του 
ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η υπ’ αριθμ. Α3β/οικ.8590/1989 (ΦΕΚ 386/Β΄/1989) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Νοσ. Ιδρύματος 
«Φρενοκομείο Ζωρζή και Ταρσή Δρομοκαΐτου», όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, τροποποιεί−
ται και συμπληρώνεται ως ακολούθως: 

Στο άρθρο 13 «Στελέχωση Δοικητικής Υπηρεσίας» κα−
ταργούνται στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 
τέσσερις (4) κενές θέσεις και ο εν λόγω κλάδος δια−
μορφώνεται ως εξής: 

«ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: 
Εξήντα τρεις (63) θέσεις»
Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−

μενο άρθρο παραμένει ως έχει.
2. Συνιστάται η παρακάτω θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ−

ΚΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και προστίθεται στον Οργανισμό του Ψυχιατρικού Νο−
σοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο».

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ακτινοδιαγνωστικής Επιμ. Β΄ 1 1
3) Όλες οι καταργούμενες με το παρόν άρθρο οργα−

νικές θέσεις είναι κενές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡ. ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 325804 (11)
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης 

Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 8 παρ. 2 περ. α΄, 12 περ. γ΄, και 14 παρ. 

2 και 15 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί−
σεων (ΕΛ.Γ.Α.) και άλλες διατάξεις».

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 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».

3. Την υπ’ αριθμ. 287819/10.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1163) κοινή 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμού Κατάστα−
σης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργι−
κών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.» όπως τροποποιή−

θηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
244134/27.1.2006 (ΦΕΚ Β΄ 104) όμοιας απόφασης.

4. Τις υπ’ αριθμ. 137/9.9.2008, 145/18.9.2008 αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του ΕΛ.Γ.Α., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Κανονισμού Κα−
τάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 287819/10.8.2005 κοινή υπουργική από−
φαση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 244134/27.1.2006 όμοια απόφαση ως ακολού−
θως:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1, του άρθρου 2 του Κανονισμού Κα−
τάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. τροποποιείται ως 
εξής:

«1. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Νομικός Σύμ−
βουλος διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 1790/1988 
όπως εκάστοτε ισχύει.»

Άρθρο 2 

Η παράγραφος 6, του άρθρου 21 του Κανονισμού Κα−
τάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. τροποποιείται ως 
εξής:

«6. Οι τακτικοί υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν τους 
σχετικούς με τον Οργανισμό νόμους, κανονισμούς, 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου 
και του Αντιπροέδρου του ΕΛ.Γ.Α. και να υπακούουν 
στις εντολές των προϊσταμένων τους. Υπάλληλος στον 
οποίο δόθηκαν αρμοδίως οδηγίες ή εντολές που θε−
ωρεί παράνομες, οφείλει να το επισημάνει σ’ εκείνον 
που τις έδωσε και σε περίπτωση που αυτός επιμένει, 
οι εντολές ή οδηγίες δίνονται εγγράφως και ο υπάλ−
ληλος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει και να το 
αναφέρει εγγράφως ιεραρχικά. Η εντολή ή οδηγία δεν 
προσκτάται νομιμότητα από το ότι ο υπάλληλος οφείλει 
να υπακούσει σ’ αυτή.»

Άρθρο 3 

Το 1ο εδάφιο της περίπτωσης ε της παραγράφου 1, 
του άρθρου 23γ του Κανονισμού Κατάστασης Προσω−
πικού του ΕΛ.Γ.Α. τροποποιείται ως εξής:

«ε) Επίδομα Θέσης Ευθύνης, οριζόμενο σε ποσοστό επί 
τοις εκατό (%) επί του βασικού μισθού του 1ου μισθο−
λογικού κλιμακίου της κλίμακας ΠΕ/5 του άρθρου 23 το 
οποίο παρέχεται στους Προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων του ΕΛ.Γ.Α., κατά βαθμίδα θέσεως, ως εξής:

Προϊστάμενος Ποσοστό επί τοις εκατό
Γενικής Διεύθυνσης 70%
Διεύθυνσης 40%
Τμήματος 27%
Αυτοτελούς Γραφείου 18%
Γραφείου 13%»

Άρθρο 4

Οι παράγραφοι 2, 6 και 9 του άρθρου 40 του Κανονι−
σμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. τροποποι−
ούνται όπως παρακάτω και μετά την παράγραφο 13 
του ιδίου άρθρου προστίθενται οι παράγραφοι 14, 15 
και 16 ως εξής:

«2. Η επιλογή και τοποθέτηση στις θέσεις των Προϊ−
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σταμένων της Γενικής Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων και 
Τμημάτων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, 
εκτός της Νομικής Υπηρεσίας, των αυτοτελών Γραφεί−
ων Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματείας Διοικητικού 
Συμβουλίου και Επικοινωνιακής Πολιτικής και Δημοσίων 
Σχέσεων, γίνεται για τριετή θητεία με την ακόλουθη 
διαδικασία:

α) Προκήρυξη των θέσεων από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. 
τουλάχιστον δύο μήνες προ της λήξης της θητείας.

Για τη Γενική διεύθυνση, τις Διευθύνσεις και τις αντι−
στοίχου επιπέδου οργανικές μονάδες η προκήρυξη των 
θέσεων γίνεται συγχρόνως. Για τα Τμήματα η προκή−
ρυξη των θέσεων γίνεται μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και 
των αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων. Η δια−
δικασία επιλογής ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης.

β) Υποβολή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκα−
πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης της 
προκήρυξης στην υπηρεσία του ενδιαφερομένου, αίτη−
σης μετά βιογραφικού σημειώματος από τους ενδιαφε−
ρόμενους υπαλλήλους. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων 
των Διευθύνσεων και Τμημάτων ή αντιστοίχου επιπέδου 
οργανικών μονάδων, η υποβολή της αίτησης μετά βι−
ογραφικού σημειώματος από τους ενδιαφερόμενους 
υπαλλήλους γίνεται για το πολύ τρεις (3) προκηρυσσό−
μενες θέσεις, με προτεραιότητα προτίμησης.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των άρθρων 88 − 89 του κανονισμού 
αυτού, όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α., ως κά−
τωθι:

− Για την επιλογή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν−
σης, υπάλληλοι με 1ο βαθμό που είχαν ή έχουν τοπο−
θετηθεί και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊστάμενου 
οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης.

− Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων 
επιπέδου Διεύθυνσης, υπάλληλοι με 1ο και 2ο βαθμό.

− Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων 
επιπέδου Τμήματος, υπάλληλοι με 1ο, 2ο και 3ο βαθ−
μό.

γ) Αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, των Προϊσταμέ−
νων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων ή αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικών μονάδων, από το Πρωτοβάθμιο 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων το Πρωτοβάθμιο 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την ετήσια αξι−
ολόγηση των πέντε (5) τελευταίων ετών και κατατάσσει 
τους υποψήφιους με βάση τον ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ−
ΤΑΞΗΣ ή ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ σε 
δύο (2) κατηγορίες ως εξής:

− Τους έχοντες ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ή ΤΟΝ 
ΤΕΛΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ» και 
«ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ»

− Τους έχοντες ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ή ΤΟΝ 
ΤΕΛΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ», 
«ΜΕΤΡΙΑ» και «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ». 

δ) Σύνταξη και υποβολή Πινάκων Επιλεγμένων και Μη 
Επιλεγμένων. 

Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συντάσσει 
και υποβάλει τους κάτωθι Πίνακες:

− Πίνακας Επιλεγμένων, ο οποίος περιλαμβάνει κατ΄ 

αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους με ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ή ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΑ−
ΞΗΣ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ» και «ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ» ως πλη−
ρούντες τα προσόντα να ασκήσουν τα καθήκοντα του 
Προϊσταμένου της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.

− Πίνακας Μη Επιλεγμένων, ο οποίος περιλαμβάνει κατ΄ 
αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους με ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ή ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΑ−
ΞΗΣ «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ», «ΜΕΤΡΙΑ» και «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ» ως 
μη πληρούντες τα προσόντα να ασκήσουν τα καθήκοντα 
του Προϊσταμένου οργανικής μονάδας.

ε) Επιλογή και τοποθέτηση, με τριετή θητεία, από τον 
Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. του Προϊσταμένου κάθε οργανικής 
μονάδας από τον Πίνακα Επιλεγμένων της εν λόγω ορ−
γανικής μονάδας. Οι τοποθετούμενοι εξακολουθούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας 
τους μέχρι την τοποθέτηση νέων Προϊσταμένων.»

«6. Ανάκληση Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Τμήματος ή 
αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας από τη θέση 
που κατέχει, πριν από τη λήξη της θητείας του επιτρέ−
πεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου, μετά 
από αιτιολογημένη εισήγηση των οικείων ιεραρχικά 
Προϊσταμένων, για σοβαρούς λόγους αναγόμενους στην 
πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, 
όπως ενδεικτικά είναι η αποφυγή ανάληψης ευθυνών και 
η μειωμένη ποσοτική και ποιοτική απόδοση.»

«9. Τους Προϊσταμένους των αυτοτελών Γραφείων 
Προέδρου και Αντιπροέδρου ορίζει ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος αντίστοιχα, από τους υπαλλήλους που 
υπηρετούν σ΄ αυτά.»

«14. Εάν δεν υπάρξει υποψηφιότητα ή δεν περιλαμβά−
νεται στον Πίνακα Επιλεγμένων υποψήφιος για τη θέση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, ο Πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ προκηρύσσει εκ νέου τη θέση. Εάν και τότε 
δεν υπάρξει υποψηφιότητα ή δεν αξιολογηθεί από το 
Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατάλληλος για 
την άσκηση των καθηκόντων Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης, ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. αναθέτει καθή−
κοντα Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, σ’ έναν 
εκ των Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης, με θητεία 
ενός έτους. Με τη συμπλήρωση της θητείας του ενός 
έτους, ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. δύναται να ανανεώσει 
την τοποθέτηση του συγκεκριμένου Προϊσταμένου για 
το υπόλοιπο της θητείας της τριετίας, μετά και από 
γνώμη του παραπάνω υπαλλήλου.»

«15. Αν κενωθεί η θέση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης, πριν από τη λήξη της τριετίας ο Πρόεδρος 
επιλέγει και τοποθετεί Προϊστάμενο της κενωθείσης 
οργανικής μονάδας, από τον σχετικό Πίνακα Επιλεγ−
μένων εάν υπάρχει υποψήφιος, για το υπόλοιπο της 
θητείας.»

«16. Ανάκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ−
θυνσης από τη θέση που κατέχει, πριν από τη λήξη της 
θητείας του επιτρέπεται με αιτιολογημένη και τεκμηρι−
ωμένη απόφαση του Προέδρου, για λόγους που ανάγο−
νται στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.»

Άρθρο 5

Το 3ο εδάφιο του άρθρου 43 του Κανονισμού Κα−
τάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. τροποποιείται ως 
εξής: 

«− Για το άλλο προσωπικό σε θέση μεν της αυτής 
Διεύθυνσης ή της αυτής Υπηρεσίας ή του αυτού Περι−
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φερειακού Υποκαταστήματος με απόφαση του οικείου 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή της Υπηρεσίας ή του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος, σε θέση δε άλλης 
Διεύθυνσης με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης.»

Άρθρο 6

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του Κανονισμού Κα−
τάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. η περίπτωση β΄ κα−
ταργείται και η παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

«1. Ο τακτικός υπάλληλος τίθεται αυτοδίκαια σε αρ−
γία όταν στερηθεί την προσωπική του ελευθερία είτε 
ύστερα από ένταλμα φυλάκισης ή προφυλάκισης είτε 
ύστερα από δικαστική απόφαση έστω και αν απολύθηκε 
με εγγύηση.»

Άρθρο 7

Στο άρθρο 69 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπι−
κού του ΕΛ.Γ.Α. οι παράγραφοι 2 και 3 τροποποιούνται 
ως εξής: 

«2. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι του τακτικού υπαλλή−
λου είναι:

α. Ο Πρόεδρος ΕΛΓΑ.
β. Ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ.
γ. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης για το 

προσωπικό των Διευθύνσεων της Κεντρικής Διοίκησης 
και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων 

δ. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επιθεώρησης για 
το προσωπικό της Υπηρεσίας Επιθεώρησης.

ε. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων για το προσω−
πικό των Διευθύνσεων που προΐστανται.

στ. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Υποκαταστη−
μάτων για το προσωπικό του Περιφερειακού Υποκατα−
στήματος που προΐστανται.

3. Όλοι οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι μπορεί να επι−
βάλλουν την ποινή της επίπληξης καθώς και την ποινή 
του προστίμου με τις πιο κάτω διακρίσεις:

α. Ο Πρόεδρος ΕΛΓΑ την ποινή του προστίμου μέχρι 
των 3/4 των τακτικών αποδοχών ενός μήνα.

β. Ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ την ποινή του προστίμου 
μέχρι του 1/3 των τακτικών αποδοχών ενός μήνα.

γ. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης την ποινή 
του προστίμου μέχρι του 1/4 των τακτικών αποδοχών 
ενός μήνα.

δ. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και οι 
Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Περιφερειακών 
Υποκαταστημάτων την ποινή του προστίμου μέχρι του 
1/10 των τακτικών αποδοχών ενός μήνα.»

Άρθρο 8

Στο άρθρο 88 του Κανονισμού Κατάστασης Προσω−
πικού του ΕΛ.Γ.Α. η περίπτωση ε. της παραγράφου 3 
καταργείται, οι περιπτώσεις στ., ζ., η., θ., ι., ια., και ιβ. της 
ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε ε., στ., ζ., η., θ., ι. 
και ια. αντίστοιχα, οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αναριθ−
μούνται σε 2, 3, 4 και 5 αντίστοιχα και προστίθεται νέα 
παράγραφος 1 ως εξής: 

«1. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης τοποθετείται 

τακτικός υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ.»

Άρθρο 9

Το 2ο εδάφιο του άρθρου 93 του Κανονισμού Κα−
τάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. τροποποιείται ως 
εξής: 

«Έντυπο Α: «Έκθεση Αξιολόγησης Προϊσταμένων Γε−
νικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφεί−
ων».

Άρθρο 10

Η παράγραφος 2 του άρθρου 100 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. αντικαθίσταται 
και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«2. Ως προϊστάμενοι νοούνται ο Πρόεδρος και οι υπάλ−
ληλοι που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή 
της οικείας οργανικής μονάδας.»

«4. Τα φύλλα Αξιολόγησης των οργανικών μονάδων 
που δεν υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση, συντάσσονται 
μόνο από τον Πρόεδρο.»

Άρθρο 11

Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 107 του Κανονι−
σμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. προστίθεται 
παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 
40 του παρόντος Κανονισμού, καθήκοντα Προϊσταμένου 
ασκεί ο τοποθετούμενος με απόφαση του Προέδρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 88 του 
παρόντος Κανονισμού.»

Άρθρο 12

Η παράγραφος 4 του άρθρου 108 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. τροποποιείται ως 
εξής: 

«4. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α., που 
απορρέουν από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπι−
κού του ΕΛ.Γ.Α., μπορούν με απόφασή του να μεταβι−
βάζονται στον Αντιπρόεδρο και γενικά σε Προϊσταμέ−
νους οργανικών μονάδων, καθώς και το δικαίωμα να 
υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Προέδρου». 
Η απόφαση μεταβίβασης της αρμοδιότητας ή του δι−
καιώματος υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 
ανάκλησή της ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε 
παύει να υπάρχει.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 287819/10.8.2005 
κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 244134/27.1.2006 όμοια 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ  
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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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