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EΦHMEPIΣ THΣ KγBEPNHΣEΩΣ
THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔΗMoKPATIAΣ

TEYxoΣ ΔEYTEPo Aρ. Φιiλλoυ 1806

ΠEPlExoMEΝA

AtτoΦAΣElΣ
KαΘιdρωαη υπερωριακιjg εργαoiαξ υπαλλfλωv ιδι-

ωτικoιj δικα (oυ αoρ[oτoυ xρ6voυ τηq .Eπιτρoπliξ
Kαταπoλdμησηq τηq Noμιμoπo(ηoηξ Eo6δωv απ6
Eγκληματικiq Δρααrηρι6τητεq Kαι Xρηματoδ6τη-
σηq τηq Tρoμoκρατ(αq,' ......'..._..............'...'.......'................. 1

'Eγκριoη καΘι6ρωαηq oπoγευματιvrjg υπερωριακfu
εργαο(αg υπαλλiλωv τoυ Aυτoτελoιjs Tμ}iμd-
τoq αvαμ6ρφωσηq τoU Συαrriματog Kατdρτιoηg
και ΠαρακoλoιjΘηoηq τoυ Kρατικoι1 ΠρoUπoλoγι-
oμoιj και τoυ Aυτoτελoιh Tμiματoq Mετdβααηq
και Eφαρμoγfig τoυ Διπλoγραφικoιi Συοτriματog
Λoγιoτικf1q αro Δημ6oιo, τoυ Γ.Λ.K. 2

Eγκριoη υπερωριακfq απαo16ληoη9 για εvεvf1ιrrα
6vα (91) διoικητικoιiq υπαλλfiλoυq τoυ Noμικoιi
Συμβoυλ(oυ
6τoυq 2010.

τoυ Kρdτoυg, Yια τo Δ'τρ(μηvo τoυ

KαΘoριoμξ τou τιjπoυ τoυ ειδικoιj dιrrυπoυ τηq πα-
ρoγρdφoυ 1 τoυ dρΘρoυ 41 τoυ v. 236211995(^'247)
και ριiΘμιoη αxετικι6v λεrπoμερειι6v

EYκριoη σιjvαψηξ oυμβ6oεωv μ(oθωαηq dργoυ με ια-
τρoιig κoι oδovτιdτρoυq απ6 τo lKA - ETAM. .....

Συγκρ6τηoη Koιvoιi Yπηρεoιακoιi Συμβoυλfoυ voμμ
κι6v πρooι/lπωv αρμoδι6τητα9 Yπouργεbυ Θα-
λdooιωv YπoΘdoεωv Nfoωv και Αλιε(αg: Γραφε(oυ
Eυρdoεωg Nαυτικflg Eργαo(αg, Nαυτικoιj Eπιμε-
λητηρ[oυ EMdδoq, Tαμε(ωv Πρ6voιαg Eμπoρικo6
Nαυτικoιj, Λιμεvικι6v Tαμε(ωv Π6ρτo Pdφτη, Ωρω-
πoιi και τωv oργαvιoμι6v Λιμdvωv Α.E. Eλευo(vαg,
Λoυρ(oυ, Pαφfrvαq.

Πoλιτoγρdφηση τηξ oμoγεvoιiq αλλoδαπfu AΛBA-
N|KHΣ ιθαγdvειαg, υπ6 oτoηε(α: ΓKoΓKoY MAPI-
NA, ov. Πατρ69 KΩNΣTANTINOΣ, γεv. τo 1945 αιηv
AΛBANlA. 7

Πoλιτoγρdφηση τoU oμoγεvoιjg αλλoδαπfq AΛBA-
NIKHΣ ιΘαγdvειαq, υπ6 oτoιxεiα: ΓKoΓKoΣ KoΛA'
ov. Πατρξ ΛoΛE, γεv.1939 oτηv ΑΛBANIΑ.......'.. 8

Πoλιτoγρdφηση τηc oμoγεvoιJq αλλoδαπrig, Αλβo-
vικfig ιΘαγ6vειαg, υπ6 αroιxε(α: (EΠ.) ΝιKA, (oN.)

17 Noεμβρ[oυ 2010

ΔtoPΘΩΣEtΣ ΣΦAΛMAτΩN
Δι6ρΘωoη oφdλματog oτηv 5838/18-8-201 0 απ6φααη

τoυ Noμdρ1η Avατoλικfq Ατrικfiq, περ[ oιjαταoηq
τεoodρωv (4) πρooωπoπαγι6v Θ6oεωv με σX6ση
εργαo(αq ιδιωτικoιj δικα(oυ αoρiαroυ xρ6voυ και
κατdταξηq ατιg αvωτ6ρω oυαταΘεfoεq Θ6oειq. .. 10

AΠoΦAΣElΣ
AριΘμ. 2/666471002 (1)

Kαθι6ρωoη υπερωριακrjq εργαo(αq υπαλλfλωv ιδιωτμ
κoιj δικα(oυ αoρ(αroυ Xρ6voυ τηq €πιτρoπfu Kατα-
πoλdμηoηq τηq Noμιμoπo(ηoηq Eo6δωv απ6 Eγκλη-
ματικdq Δραoτηρι6τητεq και Xρηματoδ6τησηq ηq
Tρoμoκρατ[αg".

o YΦYΠoγPΓoΣ olKoNoMtKΩN
'Exowαg υπ6ψη:
1) Tιq διατdξειq τoυ dρΘρoυ 16 τoυ v. 3205/2003 (Φ.E.K.

297 l Ν2τ12-2003) "MιoΘoλoγικdg ρυΘμioειg λειτoυργι6v
και υπαλλfλωv τoυ Δημoo[oυ, N.Π.Δ.Δ. και oTA, μoviμωv
αrελεxι6v τωv Ev6πλωv Δυvdμεωv και ovrιαro(xωv τηq
Ελληvικr1g Aαrυvoμ(αg, τoυ Πυρooβεαrικoιj κoι Λψεvικoιi
Σιiματoq και dλλη oυvαφεξ διατdξειq",6πωq τρoπoπoι-
fθηκαv με dρΘρo 6 τoυ v. 3833/2010 (Φ.E.K. 40/Αn5-3-2010)

"Πρoαrαo(α ηq EΘvικiq oικovoμ(αg_Eπεiγovrα μdτρα για
τηv oιrrιμετι6πιση τηξ δημooιovoμικrlq κρ(oηq".

2) Tιq διατ6ξειq τoυ Π.Δ/τoq 515Λ97ο (Φ.E.K. 95/AΛ970)
(rΙερ( χρovιKι6v oρ(ωv εργoo(αg μιoθωτι6v", 6πω9 ου-
μπληριδΘηκαv απ6 τo N'Δ.26411973 (Φ.E.K. Al342l1973).

3) Tιg διατdξειq τoU Π.Δ/τoq 410Λ988 "Kι6δικαq πρo-
oωπικoιj με oιjμβαoη εργαo(αq ιδιωτικoιj δικα(oυ τoυ
Δημoo(oυ τωv o'Τ.A' και τωv λoιπι6v N'Π.Δ.Δ., (Φ.E.K.
191/An988).

4) Tηv KYA υr( αρ' 2Π0931002.15-2-2004 (επ6Kταση
τωv διoτdξεωv τoU N. 3205/2003 στo πρoσωπικ6 με
σX.6ση εργαo(αq ιδιωτικo6 δικo(oυ πoυ απαoxoλε(ται
oτo Δημ6oιo, Ν.Π.Δ.Δ. και o.Τ.A. (Φ.E.K' Δ5lBl52.2004)"'

5) Tιg διατdξειξ τoU dρΘρoυ 7 τoυ v. 3691/2008 με τιq
oπo(εg oυαrdΘηκε η Eπιτρoπf με τηv επωvυμ(α "Eπι-
τρoπf Kαταπoλ6μηoηq τηg Noμιμoπofηoηq Eo6δωv απ6
Eγκληματικdq Δραoτηρι6τητεq και Xρηματoδ6τησηq τηq
Τρoμoκρατ[αq, (Φ.E.K. 166/A/5.8.20 08).
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6) Tιg διατdξειq τoU dρθρoυ 90 τoυ Π.Δ. 63/2005 "Kυ-
βdρvηoη και Kυβερητικd oργαvα Kωδικoπo(ηoη Noμo-
Θεo[αg, (Φ.E.K. 98l A12-4-2005'.

7) Τηv υπ' aριΘμ'267Z3-12-2009 απ6φαoη καΘoριoμoιi
αρμoδιoτf1τωv τou Yφυπoυργoιi oκovoμικι6v Φλιππoυ
ΣαXιv(δη (Φ'E.K. 2408/B 13-12-2009).

8) To αριΘμ. Πρωτ.;1483/30-6-2010 6γγραφo τηq Eπμ
τρoπfig Kαταπoλ6βησηq τηq Noμιμoπo(ηoηξ Eσ6δωv
απ6 Eγκληματικdq Δραατηρι6τητε9 και Xρηματoδ6τη-
σηq τηq Tρoμoκρατ(αq πρoq τηv ΕπιΘει6ρηoη Eργαo(αq
τoυ Yπoυργεfoυ Eργαo(αg και Koιvωvικfq Aοφdλιoηq.

9) Τηv αριΘμ. 4893/30-8-2010 odγκριoη uπερωριακfiq
εργαo(αq, τηq Δ/voηq Koιvωvικrjg EπιΘειiρηoηq Aθηvιilv,
τoυ Σι6ματo9 επιΘειiρηoηg Εργαo(αg, τoυ Yπoυργε(oυ
Εργαo(αg και Koιvιβvικηq Aoφdλιoηq.

10) Τo αριθμ. Πρaι'1955/2o1o/5-1o-2o1o dγYραφo τηq
Eπιτρorιfg Kαταπoλ6μησηq τηq Noμιμoπo(ηoηq Eo6δωv
απ6 Eγκληματικdq Δρα<rrηρι6τητεq και Xρηματoδ6η-
σηc τηs Tρoμoκρατ(αq.

't1) To αριθμ. Πρωτ.10290/7-10-2010 αημε(ωμα τηq Y.Δ.E.
αro Yπoυργε(o oικovoμικιilv.

12) Τo γεγovξ 6τι, απ6 τιg διoτdξειg τηg παρoιJoαg
απ6φαoηq, πρoκαλε(ται δαπdη'Φoυs 5.000€ oε βdρoq
τoυ Kρατικoιj ΠρoUπoλoγιoμoιi oικovoμικoιj 6τoυq 2010,

η oπo(α Θα καλυφΘε( απ6 τιg εγγεγραμμ6vεg πιαrιioειg
Eιδικoιi Φoρ6α 231740 και KAE 05't1.

13) Tιq υπηρεoιακdg αvdγκεg για 6λεγ1o αroιXε(ωv και
oυvεργαofu με dλλεq Yπηρεo(εg και 6λλεq oμ6λoγεq
Eπιτρoπ6g τηg αMoδαπfq ακ6μα και σε ι6ρεq εκτξ
καvovικoιj ωραρ(oυ και αvdγκεg για 6κτακτoυq διoικη-
τικoξ και πρoαvακριτικoιig ελdγχoυq, απoφαoiζoυμε:

Eγκρ(voυμε τηv καΘι6ρωση Uπερξ)ριακfu απαoχ6λη-
σηξ σε επτ6 (7) υπαλλfλoυq ιδιωτικoιi δικαioυ αoρ(αroυ
xρ6voυ, μη 61ovτεg oργαvικf Θ6oη (απooπooιi6voυq)
αrηv Eπιτρoπf Kαταπoλ6μηoηq Noμιμoπo(ηoηq Eo6δωv
oπ6 Eγκληματικ6g Δρααrηρι6τητεq και Xρηματoδ6η-
σηc ηq Τρoμoκρατ(αq για τo 1ρovικ6 διdαημα εvξ
μηvξ πριv τη δημoofευoη τηq παρoιjoαξ σηv Eφημερ[-
δα τηq Kυβερvfioεωg και μ6xρι 31t12Ι2o1o Kαι Yια εκατ6v
ε(κooι (120) ι6ρε9 oυvoλικd για τov καΘ6vα.

H oυγκρ6τηoη τoU συvεργε(oυ υπερωριακrs ερYαα(αq
και o oριoμξ τωv υπαλλfλωv Θα γ(vεται με απ6φαoη
τoυ Πρo6δρoυ τηq Eπιτρoπfc με τηv oπo(α θα καταv6-
μovται oι ι6ρε9, κατd μl]vα και κατ6 uπdλληλo, αvdλo-
γα με τιq υπηρεoιακdg αvdγκεg και Θα βεβαιrilvεται η
πρCιYματoπohoη αυτriq.

To ωρoμ(oΘιo τηq υπερωριακfg εργαo(αg για τoυq
υπαλλfiλoυg τηq παρoιioαq απ6φαoη9, καθoρ(ζεται oιiμ-
φωvα με τιg διατdξειg τoυ 6ρΘρoυ 16 τoυ v.3205/2003'
Eιδικ6τερα, για τo απooπαoμ6vo πρooωπικ6 πoυ δεv
αvflκει oτo A'μdρog τoυ παραπdvω v6μoυ τo ωρoμ(oΘιo
τηg παραγρdφoυ 5 τoυ 6ρΘρoυ 16 τoυ v. 3205/2003 Θα
υπoλoγ(ζeται επ( τou M.K., αro oπo(o Θα αvrιoτoι1oι1v
τα 6τη υπηρεofαg Kαι τα τυπικd τoυ πρoo6vτα.

H απ6φαoη vα δημooιευΘε( oτηv Eφημερ(δα ηξ KU-

βερvηoεωq.

AΘrjvα, 25 oκτωβρ(oυ 2010

o YΦYΠoYPΓoΣ

ΦlΛlΠΠoΣ ΣAxlNlΔHΣ

AριΘμ. 2/501341002.,- (2\

Eγκριαη καθιdρωαηq απoγευματιvηg υπερωριακηg εργαo(-
αq υπαλλfλωv τoυ Aυτoτελoξ Τμflματog αvαμ6ρφω-
σηq τoU Συαrfματog Kατ6ρτιoηq και Παρακoλoσθηαηc
τoυ Kρατικoιi Πρoliπoλoγιoμoιj και τoυ Aυτoτελoξ
Tμfματoq Mετ6βαoηq και Eφαρμoγηg τoυ Διπλoγραφι
κoι1 Συαnjματog Λoγιαrικf1g αεo Δημ6oιo, τoυ Γ-Λ.K.

o YΦYΠoYPΓoΣ olKoNoMlκΩN
E1ovταq υπfuη:
1. Toυ 6ρΘρoυ 90 τoυ K6δικα NoμoΘεofuq για τηv Kυ-

β6ρηoη και τα Kυβερvητικd oργαvα πoυ κυρc6θηκε με τo
dρΘρo' πριilτo τoυ Π.Δ' 63/2005 (Φ'Ε.K. 98^ l2.'4.2o05).

2. Tη διατdξειq τoυ dρΘρoυ 16 τoυ N. 3205/2003 (Φ.E.K.

n7 l 
^123-12-2003) 

"MιoΘoλoγικdg ρυΘμ(oειq λειτoυργι6v
και υπαλλflλωv τoυ Δημooioυ, N.Π.Δ.Δ. και oJ.A., μov(μωv
ατελεxι6v τωv Ev6πλωv Δυvdμεωv και αvτιατo(1ωv τηq
Eλληvικη Aαruvoμ(αg, τoυ Πυρooβεoτικoιj και Λιμεvικoιi
Σιilματoq και dλλη oυvαφε(q διατdξειq", 6πωq τρoπoπoιfi-
θηκαv με τo 6ρΘρo 6 τoυ N. 3833/2ο10 (Φ.E.K. 40/A/t5-3-201 0)

"Πρooταo(α ηq εθvικfiq oικovoμ(αq - επε(γovrα μ6τρα
Yια τηv αvrιμετιiπιoη τηg δημooιovoμικfu κρ(oηq".

3. Τιg διατdξειq τoυ dρΘρoυ 1 τoυ Π.Δ.'185/2009 (Φ.E.K.
Δ3lAΠ10.2009) αvαφoρικd με τηv αvαoιioταoη τoυ
Yπoυργε(oυ oικovoμικι6v.

4' Τηv αριΘ. 267213-12-2009 (2408Ι813-12-2009) απ6φα-
ση ζKαΘoρισμ6q αρμoδιoτιiτωv τoυ Yφυπoυργoιi oικo-
voμικιilv Φ[λιππoυ Σαxιv(δη".

5. To αριΘ. 2Ι4139210004118.6.2010 6γγραφo τηq Δ4
Πρooωπκoιj.

6. To γεγovξ 6τι παρ(αταται αvdγκη παρoxl'1g εργα-
ofαg π6ρα απ6 τo καvovικ6 ωρdριo, επτd (z) υπαMfλωv
τoυ Αυτoτελoξ Τμfiματog αvαμ6ρφωσηq τoU Συoτη-
ματog Kατdρτισηq και Πoρακoλoιiθησηq τoU Kρατικoσ
Πρoliπoλoγιoμoιi και τεoodρωv (4) υπαλλfλωv τoυ Aυ-
τoτελoιjg Τμfματog Mετdβαoηq και Eφαρμoγfiq τoυ
Διπλoγραφικoι1 Συαrriματog Λoγιoτικfq oτo Δημdoιo,
πρoκειμ6voυ oι Yπηρεo(εg αυτ69 vα αvτιμετωπiooυv
dκτακτεg και επε(γoυoεq υπηρεσιακ6q αvdγκεq ατo
πλα(oιo τηq παρdMηληq υπoβoλfg πρoUπoλoγιoμoιl
πρoγραμμdτωv και τηq εφαρμoγflq v6oυ λoγιoτικoιi
oυαrdματog απ6 τo 2011.

7. Τo γεγovξ 6τι απ6 τηv απ6φαoη αυτf πρoκαλε[-
ται δαπdη fuoυg περ(πoυ 6ξι xΛιdδωv πεvτακoofωv
ευρι6 (6.500 €) oε βdρos τoυ Kρατικoιi Πρoi.iπoλoγιoμoιi
oικovoμικoσ 6τoυg 2010, η oπofu Θα καλυφΘεi απ6 τιg
εγγεγρoμμdvεq πιαrιioειg Eιδικoιj Φoρdα 23-140 και KAE
051'1, απoφαo(ζoυμε:

Eγκρfuoυμε ηv καΘι6ρωαη απoγευματιvfq uπερωριακfiq
εργαofαg eπτd (7) υπαλλrjλωv πoυ Urηρετoιjv oτo Aυτo-
τεΜq Tμfμα αvαμ6ρφωoηq τoυ Συαriματoq Kατ6ρτιoηg
και ΠαρακoλoιjΘηoηq τoυ Kρατκo6 ΠρoUπoλoγιoμoιi και
τεoodρωv (4) υπαλλfιλωv πoU Uπηρετoιjv αro Aυτoτελdg
Tμfμα Mετdβασηq Kαι Eφαρμoγfrq τoυ Διπλoγραφικoι1
Συαrfματoq Λoγιατικfq αro Δημ6oιo και μ6xρι τριdvτα
(30) ιiρεq μηvια(ωg απoγευματιvιjg εργαoiαq αrov καθdvα
κατd τo 1ρovικ6 διdαrημα εvoc (1) μηv6g πριv απ6 τη
δημoo(ευoη τηg παρoι1oαg και μdxρι 31.122ο10.

Στηv αvωτιiρω UπερωριαKf εργαoh η oπo(α Θα πραγ-
ματoπoιεfται κατd τιg εργdoιμεg ημdρεc, μπoρoιJv vα
μετ6xoυv και περιoο6τερoι υπdλληλoι καΘι69 και απo-
oπαoμdvoι εvτ6g τoυ αvωτ6ρω oυvoλικo6 αριΘμoιj ωρι6v,
πoυ εγκρfuovται με τηv παρoιJoα απ6φαoη.
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H καταvoμli τωv ωρι6v, η oυγκρ6τηoη τωv σUvερ_
γε[ωv και η περιγραφri τωv σUYκεκριμιivωv εργαoιιiv
πoυ Θα πρCtγματoπoιηΘoι1v,6πωq ακριβι6c αυτ69 61oυv
καταγραφε[ oτα oxετικd 6γγραφα αιτtjματα για τηv
dγκριoη uπερωριακfig απααx6ληoηg, Θα γ(vει με απo-
φdoειg τoυ ΔιευΘυvτfl f Tμηματdρχη αvιioτoιχα τωv
αvωτιiρω Yπηρεoιι6v.

H απ6φαoη αυτfi vα δημooιευΘε( αrηv Eφημερ[δα τηq
KυβερΦoεωq.

δαg, π6ραv τoU καvovικoιi ωραρ(oυ' Tov ovoμαατικ6
π(vακα τωv σUμμετεx6vτωv υπαλλflλωv και τov dλεψ1o
για τηv παρoυo(α και απ6δoofl τoυg θα 6xει o αρxαι6-
τερoq ΔιευΘυιrrflg.

H απ6φαoη αuτf πoυ ιoxιΙει 6vα (1) μivα πριv τη δη-
μoo(ευof τηq, vα δημooιeυθεi oτηv Eφημερ(δα τηg Kυ-
βερvrjoεωg.

Aριθμ' 2/6ψaι/0ο22 (3),Ξ------iξ_,'Eγκριση uπδiiωριακηg απαox6ληoηg γιο εvεvfvτα 6vα
(91) διoικητικoιjq υπαλληλouq τoU Noμκoιj Συμβoυλ(-
oU τoU Kρdτoυq, για τo Δ'τρ(μηvo τoυ 6τoυq 2010.

o YΦYΠoYPΓoΣ otκoNoMlκΩN
Exovταq υπdψη:
1. Tιq διατdξειg τoυ dρΘρoυ 56 τoυ N. 3086/2002.oρ-

γαvιoμξ Noμικoιj Συμβoυλ(oυ τou Kρdτoυg και κατd-
σταση τωv Λειτoυργι6v και τωv υπαλλrjλωv τoUD.

2 Tιq διατdξειξ τoυ dρΘρoυ 16 τoυ N. 32O5/2OO3.Mμ
oΘoλoγικ6q Pυθμ(oειq λeιτoυργιiv και υπαMfλωv τoυ
Δημoo(oυ, N.Π.Δ.Δ. και oTA, μov(μωv oτελεxι6v τωv Ev6-
πλωv Δυvdμεωv και αwιoτo(1ωv ηg EMηvικr]q Aατυ-
voμ(αg, τoυ Πυρooβεoτικoιj και Λιμεvικoιj Σι6ματoq και
dλλεg ouvαφε(q διατdξειq, (Φ.Ε.K. nnΝ2g-12i-o3) 6πωq
αυτ69 τρoπoπoιιjΘηκαv με τιq διατdξειg τoυ αρ.6 τoυ
N. 3833/10 ( Φ.E'K. 40/AΛ5-3-10).

3. Tιg διατdξειg τoυ dρΘρoυ 29 A τoυ N. 1558/1985

"Kuβ6ρvηoη και Kυβερvητικd oργαvα" πbυ πρoατ6θηκε
με τo dρΘρo 27 τoυ N.2081Λ992 Kcιι αVτικαταατdΘηκε
με τηv παρ.2 τoυ oρ.1 τoυ N.2469/1997.

4. Τηv αρ. πρωτ. 2672 (Φ.Ε.Κ' 2408tsl3-12-20O9) απ6-
φαoη καΘoριoμoι1 αρμoδιoτι!τωv τoυ Yφυπoυργo6 oι
κovoμικι6v Φλιππoυ Σα1ιv(δη,.

5. Τηv αρ. πρωτ. 103008/8_9_2010 πρ6ταoη τoυ Πρod-
δρoυ τoυ Noμικoι1 Συμβoυλ(oυ τoυ Kρdτoυg, περ[ αvd-
γκηq απoγευματιvιjq υπερωριακ{q απαo16ληoηq τωv
Διoικητικι6v Yπαλλrjλωv τoυ N.Σ.K. λ6γω τoυ μεγdλoυ
6γκoυ αιτf1oεωv εξι6δικωv αvαγvωρfoεωq απαιτfoεωq
και αιτfioεωv διακoπfig παραγραφfq επ( απαιτfoεωv
κατd τoυ Eλληvικoιj Δημoofoυ Δικααrrilv, Eκπαιδευτικι6v
και υπαλλl'1λωv διoφ6ρωv κλdδωv τoυ Δημoofoυ πoυ
διεκδικoιjv επιδ6ματα πdoηg φιioεωg.

6. To γεγovξ 6τι η πρoκαλoι1μεvη δαπdη τηq αvωτι1-
ρω απoγεUμClτιηg υπερωριακι]q εργαo(αq αvdρxεται oε
τριdvτα πdvrε xλιdδεg τετρακ6oια εvεηvrα (35.49o,oo) €
περ(πoυ, κoι Θα καλυφΘε(απ6 τξ εYYεγραμμ6vεg πιαrι6-
σειξ τoU ειδικoιj φoρdα 231630, KAE 05'11 τoυ πρoUπoλo-
γιoμoιi oικovoμικoιi 6τoυ9 2O1 O, απoφαo[ζoυμε:

Eγκρ[voυμε τηv καΘι6ρωoη απoYευματιvfg υπερωρια-
κrig εργαo(αg για εvεvfvτα dvα (91) διoικητικoιJq υπαλ-
λiλoυg τoυ N.Σ.K. πoυ υπηρετoιjv αrov N. Aττικιjq και
μdxρι ε(κooι (20) ι6ρεq τo μfvα για τov κdΘε 6vα, απ6
1-10-2010 dωq 31-12-2010.

H υπερωριακl't αυτri εργαoiα θα παριixεται απ6 τoυq
oυμμετdxoιrrεg uπαλλfλoυg καθημεριvd, κoτd τιq Cιπo-
γευματιv6q ι6ρε9 τωv εργdoιμωv ημεριbv τηq εβδoμd-

AΘιjvα, 22 oκτωβρ[oυ 2010

o γornoγr.oi
ΦlΛ]ΠΠoΣ ΣAxlNlΔHΣ

---Ξ--
AριΘμ. 2/71583/0026 (4)
KαΘoριoμξ τoυΞ6πou τoU ειδικoιj iyrυπoυ τηq παρα-

γρdφoυ 1 τoυ 6ρΘρoυ 41 τoυ v. 2362t1995 (A.247) και,
ριjΘμιoη oxετικι6v λεπτoμερειι6v.

o YΦYnoYPΓoΣ olKoNoMlKΩN
E1ovrog υπ6ψη:
1. Τιg διατdξειq: α) τoυ τ6ταρτoυ εδαφ(oυ, τηg παρ. 1,

τoυ dρθρoυ 41, τou ν' 236211995 (A24η "Περ( Δημ6oιoυ
Λoγιαrικoιi, ελdγxoυ τωv δαπαvι6v τoυ Kρdτoυq και dλ-
λεg διατdξειq" 6πωq τo dρΘρo αυτ6 αvτικατααrdΘηκε
με τo dρΘρo 31 τoυ ν'38Λl2O10 (A.141),

β) τoυ dρθρoυ 90 τoυ Kι6δικα, o oπo(og κυρι6Θηκε
με τo 6ρΘρo πρι6τo τoυ π.δ. 63/2005 "Kωδικoπo(ηαητηg voμoΘεofαg για τηv Kυβ6ρvηση και τα κυβερvι1τικd
6ργαvα" (A.98).

2. Tηv αριΘ. 267213-12-2009 κoιvιj απΦαoη τoυ Πρω-
Θυπoυργoιj και τoU Yπoυργoιj oικovoμικοiv *ΑvdΘεoη
αρμoδιoτιjτωv Yπoυργoιi oικovoμικιiv oτov Yφυπoυργ6
oικovoμικι6v Φλιππo Σα1ιv[δη" (B.24os).

3. To γεγovξ 6τι, απ6 τιg διατdξειq τηq παρoιioαq
δεv πρoκαλε(ται δαπdvη oε βdρoq τoυ Kρατικoιj Πρo-
Uπoλoγιoμoιi, απoφαoζoυμε:

1.α. oρ(Φυμε τα στoιXε(α τoυ ειδικoιj εvτιiπoυ τηg
παρ. 1, τoυ dρΘρoυ 41, τoυ ν'86211995, πoυ oυvrdooεται
Yια τη λoγιαrικf καταγρoφf τωv δαπαvι6v oι oπo(εq
6xoυv πληρωθε[απ6 τo πρoi6v Xρηματικoιi Εvrdλματog
Πρoπληρωμdq (X.E.Π.), καθιiq και τoU τυx6v αδιdθετoυ
υπoλo[πoυ, ωq ακoλoιiθωg:

i) ovoματεπιivυμo και A.Φ.M. υπoλ6γoυ.
ii) Αριθμ6q και 6τoq dκδooηg XEΠ.
iii) Φoρdαq κoι ειδικξ φoρdαq.
iv) Kωδικ6q AριΘμξ Eξ6δoυ.
v) Πoo6 XEΠ.
vi) Hμερoμηviα απ6δooη9 λoγαριααμoιJ και λfξηq τυ-

x6v o1eτικr6v παρατdoεωv.
vii) Δαπαvηθιiv πoα6.
viiii) Tυx6v αδιdθετo υπ6λoιπo.
ix) ΑριΘμξ Tριπλoτιjπoυ E(απραξηq Δ.o.Y. f Γραμματ(oυ

E[απραξηq ηq Tρdπεζαq ηq Eλλdδog, αε περ[πτωoη επι-
σrρoφrlq αδιdΘετoυ υπoλo(πoυ και καταΘdoεωg τ6κωv.

β. KαΘoρ[ζoυμε τov τ6πo τoυ ειδικoιj εvτσπoυ, ωg τo
υπ6δειγμα πoυ περλαμβdvεται, oτo oυvημμdvo στηv
παρoιioα, παρdρτημα.

2. To ειδικ6 dvτυπo oυrrrdooεται oε διjo (2) αιrrfτυπα
oπ6 τηv oικovoμικf Yrηρεo(α τoυ διατ6κτη. Τo πρω-
τ6τυπo τoυ εvτιjπoυ επιoυvdπτεται στα δικαιoλoγητικd
πoυ διαβιβdζovται, Yιcι τηv τακτoπo(ηoη τoυ X'E.Π., απ6
τηv oικovoμικιj Yπηρεo(α τoυ διατdκτη, oτηv αρμ6διo
πρoq εκκαΘdριση Uπηρεσiα, ειrr6q μηvξ απ6 τηv ημε-
ρoμηv(α απ6δooη9 λoγαριαoμoιi τoυ X.E.Π.

ΑΘrjvα, 22 oκτωβρfoυ 2010

o YΦYnoYPΓoΣ

ΦlΛlπΠoΣ ΣAxlNlΔHΣ
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ΕΦHMEP|Σ THΣ KYBEPNHΣΕΩΣ (τEYxoΣ ΔEYTEPo)

Eιδικd για τα X.E.Π. αρμoδι6τητα9 τoυ Yπouργe(oυ
Eθvικfq Aμυvαg, τo πρωτ6τυπo τoυ ειrrιiπoυ επιoυv6-
πτεται στηv κoιvoπo(ηoη, πρoq τo Eιδικ6 Λoγιαrfiριo
τoυ YΠEΘΑ, τoυ διαβιβαoτικoιi εγγρdφou απ6δooη9
τoυ X.E.Π. πρoq τo Eλεγκτικ6 Συvdδριo.

3. H υπoβoλfi τoυ εvτιjπoυ δεv oυvεπdγεται και τηv
απαλλαγfi τoυ υπoλ6γoυ απ6 τηv κατd v6μo ευθιjvη
τoυ, η oπoiα (απαλλαγf,) εξακoλoυΘε( vα δι6πεται απ6
τιg κε(μεvεg αxετικdg διατdξειg.

4. H oικeiα Yπηρεo(α Δημooιovoμικoιi Eλ6γxoυ κoι τo
Eιδικ6 Λoγιoτf1ριo oτo YΠEΘA f 6λλη αρμ6δια πρog
εκκαΘdριαη Yπηρεo(α καταxωρoιjv αμ6oω9 τα αroιxεfu

τoυ ειδικoιj εvτιjπoυ oτη βdoη δεδoμ6vωv τoυ oλoκλη-
ρωμ6voυ Πληρoφoριακoιi Συαrιiματog Δημooιovoμικfig
Πoλιτικr]q (oΠΣΔΠ) Yια τηv, κατd τα πρoαvαφερ6μεvα,
λoγιoτικf καταγραφrj.

Σε περiπτωαη μεταβoλfq τωv αroιxε(ωv τoυ ειδικoι]
εyrιjπoυ (δαπαvηΘ6v πoo6, αδιdθετo υπ6λoιπo) κατd τηv
eκκαΘdριoη τoυ X.E.Π., η αρμ6δια Yπηρεo(α διivαται vα
πρoβα(vει oε oxετικdq διoρΘιioειg αro oΠΣΔΠ, εφ6oov
δεv dxει παρ6λΘει τετρdμηvo απ6 η λriξη τoυ oικovo-
μικoιi 6τoυq κατd τo oπofo εκδ6Θηκε τo.X.E.Π.

5. H'ιoxξ τηg παρoι1oαq αρxζει απ61-1-2011.
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EΦHMEPiΣ THΣ KYBEPNHΣEΩΣ (TEYxoΣ ΔEYτEPo) 2829

AριΘμ. Φ.1 00Ζ l 26413 l 3963

τρoιξ και oδovrιdτρoυg απ6 τo lKA - ETAM.

o ANAπΛHPΩTHΣ YnoγPΓoΣ
EPΓAΣ|AΣ KAI κoINΩNIκHΣ AΣΦAΛ!ΣHΣ

Exovταq υπ6ψη:
1) Τιg διατdξειq τωv παρ. 5 και 15 τbυ dρΘρoυ 27 τoυ

N.3232l2oo4 "Θ6ματα κoιvωvικfig αoφdλιoηg και dλ-
λεg διατdξειq" (Φ.E.κ. 48 A'), 6πωq αvτικατασrdΘηκαv
με: α) τo dρΘρo 10 τoυ N' 3302/2004 "Pι1Θμιoη ετfoιαg
6δεια9 εργαζoμ6vωv και 6λλεq διατdξειq, (Φ.E.K.267 A'),

β) τηv παρ. 9 τoυ dρΘρoυ 37 τoυ N. 3518/2006 "Avαδμ
dρΘρωoη τωv κλdδωv τou Tαμε(oυ Συvτdξεωv Mηxαvι-
κι6v και Eργoληrπι6v Δημoo(ωvEργωv (T.Σ.M'E.Δ.E.) και
ριjθμιoη ιi{λοv Θεμdτωv oρμoδι6τητα9 τoυ Yπoυργε(-
oυ Rπααx6λhσηq και Koιvωvικfg Πρoαταo[αg" (Φ.E.K.
272 

^') 
και γ) τη δειiτερη περiπτωαη τηq παρ. 8 τoυ

6ρΘρoυ 19 τoυ v. 3846/2010 "Eγγυfoειg για τηv εργασι-
ακf1αoφdλεια και dλλεq διατdξειg" (Φ'E.K.66 A').

2) Τιq διατdξειq τηq πριbτηg περ(πτωαηg τηg παρ. 8
τoυ 6ρΘρoυ 19 τoυ v. 3846/2010 "Eγγυf1oειq για τηv ερ-
γαoιακf αoφdλεια και dλλεg διατdξειg" (Φ'E.K.66 A').

3) τιq διατdξειq τηq παρ. 8 τoυ 6ρΘρoυ 44 τoυ
N.3863/2010 *Ndo Aoφαλιoτικ6 Σιjαημα κCιι αυvαφεfq
διoτdξειg, ρυΘμfoειg στιq εργασιακd'g αx6oειg, (Φ.E.K'
115 A).

4) Tηv ΔIΠΠ/Φ.EΓKP .7 l 45Ι9004124-09-201 0 απ6φαoη
τηg Eπιτρoπflq τoυ 6ρΘρoυ 2 παρ.1 τηq αριΘμ. 33/2006
Π.Y.Σ.'

5) Tηv αριΘμ.188loυν'2.l3c-09-2010 απ6φαoη τoυ Δμ
oικητικoι1 Συμβoυλ(oυ τou ΙKA - EΤAM.

6) To γεγov6q 6τι η δαπdvη πoυ πρoκαλε(ται με τηv
απ6φαoη αυτf αvdρ1εται στo πoσ6 τωv τρι6vτα εKατoμ-
μυρ(ωv διακoofωv oαρdvτα 1λιdδωv (g0.240.000,00) €
και Θα βαριjvει τov πρoUπoλoγιoμ6 τoυ lKA - ETΑM τωv
ετιiv 2010 - 2011 (KΑE 0419).

7) Tιg dμεoεq Kαι επιταKτικ6q αvdγκεq παρoχriq ιατρμ
κr6v uπηρεoιι6v oε αoφαλιoμ6vouq και oυvrαξιoιixoυq
τoυ lKA - ETAM oε διdφoρεq περιoχ6q τηq χι6ραq.

8) Τηv αριΘ. Υ275Ι30-09-2010 (Φ.E.K.1595 BJ απ6φαoη
τoυ ΠρωΘυπoυργoιi "KαΘoριαμ6q αρμoδιoτfiτωv τou
Αvαπληρωτf Yπoυργoιj Eργαα(αq και Koιvωvικτ]q Aoφd-
λιgηs Γεωργ(oυ Koυτρoυμdvη,, απoφαo(ζoυμε:

KαΘoρ(ζεται o αριΘμ69 τωv πρooι6πωv, με τα oπofα
διivατoι τo lKA - EτAM vα oυvdψει oυμβ6oει9 μfuΘω-
αηq 6ργoυ, oε xλιoυg τετρακ6oιoυq (1'a00) ιατρoιig
και oδoιrrιdτρouq για vα αvτιμετωπιoθoιjv 6μεoεq και
επιτακτικ6q αvdγκεq παρoxfiq ιατρικι6v uπηρεoιι6v oε
αoφαλιoμ6vouq Kαι oυiπαξιoιj1ouq τoU lδρι1ματog oε
διdφoρεg περιo169 τηq xι6ραq.

H αιjμβααη oυvdrrrεται για xρovικ6 διdαrημα δι6δεκα
- (12) μηvι6v, ειrr6q τoυ oπo(oυ πρ6πει vα περατωΘε[ τo

αvωτ6ρω 6ργo, λ0εται με'ηv oλoκλiρωoη τoυ 6ργoυ
και η δι6ρκει6 τηq δεv μπoρε( vα υπερβε[ τoυg δι6δεκα
(12) μfivεq, με τηv oυμπλfiρωοη τωv oπofωv λfγει αυτo-
δικα(ωg xωρ(g περαιτ6ρω διατυπι6oει9.

Τo'lδρυμα Θo διjvαται vα πρoβα(vει oε αvτικατdαrααη
τωv oυμβαλλoμdvωv ιατρι6v και oδovτιdτρωv, 6ταv oι
oυμβ6oει9 ioυg καταγγdλλoyιαι για oπoιαδfiπoτε λ6γo,
για τo χρovιK6 διdoτημα πoυ υπoλε(πεται μ6xρrτη'λiξη
τηq KαταYYελλ6μεvηq oιjμβααηq, εφ6oov εξακoλoυΘoσv
vo υπdρ1oυv ελλε(ψεη, υπ6 τov 6ρo vα μηv υπερβα[-

voυv oι εv λ6γω γιατρo( και oδovτ(ατρoι τoυq xλιoυq
τετρακ6oιoυs (1.a00) αυvoλικd.

Για τηv επΛoγi τωv Θεραπευτι6v ιατρι6v - oδovτιd-
τρωv με o6μβαoη μioΘωoηq 6ργoυ τou lKΑ - ETAM Θα
ληφθoιiv υπ6ψη τα παρακdτω κριτfρια:

q Nα μηv κατ6xoυv dλλη 6μμιαΘη Θ6ση αro δημ6oιo
τoμ6α i oε N.Π.Δ.Δ'

ο Nα μηv απαα1oλoιjιrrαι σε ιδιωτικ69 κλιvικ6g, ιδιω-
τικd εργooτliρια oυμβεβλημdvα με τo lKΑ - ETAM l'1vα
ε(vαι μ6τo1oι αrα ovωτ6ρω, αυτoζ oι oι1ζυγoι Kαι τα
τdκvα τoυg.

ο Nα μηv d1oυv απoλυθε(απ6 τo lKA - EΓAM fr 6λλo' 
Φoρ6α Koιvωvικfq Aoφdλιoηq εξαιτ(og πειΘαρ1ικoιi f
6λλoυ παραπτι6ματo9.

ο Nα μηv i1ει καταγγελθε(,] oιiμβαoη τoug απ6 τo
lKA - ETAM για ovτιoυμβατικli oυμπεριφoρd απ6 δ6λo
f αμdλεια πoυ απoδεικvιjεται αn6 6γγραφα αroιxε(α
τoυ lδριiματos fl απ6 δικαoτικf1 απ6φαοη.

ο Nα μηv 61οuv καταδικααrε( για κακoι1ργημα κcιι
oε oπoιαδf1πoτε πoιvti για κλorπi, υπεξα(ρεoη, απ6τη,
εκβ(ααη, πλoαroγρdφηoη, δωρoδoκfu .

ο Nα 61oυv w6oη xειριoμoιi H/Y πoυ Θα πρoκιjπτει
απ6 υπειiΘυη δfiλωΦ τoυq.

ο o xρ6voq απ6κτηoη9 ειδικ6τηταq'
ο H oικoγεvειακf1 τoυq κατdαrαoη.
To Δ.Σ. τoυ lKA - EτAM Θα καΘoρ(oει και κ6Θε dλλo

κριτflριo πoυ κρ(vει απαραiτητo για τηv επλoγfi τωv
γιατρι6v'

oι ιoτρικ6q υπηρεo(εg Θα παρ6xovται απ6 τouq σUμ-
βoλλ6μεvoυg ιατρoιiq και oδovτι6τρoυξ απ6'ηv ημε-
ρoμηvfα υπoγραφfq τηq oιiμβαoηq στcι ιατρε(α τoυ
lKA - ETAM f oτo ιδιωτικ6 τoυq ιατρε(o, για ε(κooι επτd
(2Δ ιbρεq, τηv εβδoμdδα. To ωρ6ριo θα ε(vαι ελαoτικ6
f μη και Θα oυμφωvε(ται απ6 τo oυμβαλλ6μεvo ιατρ6 ιi
oδovr(ατρo Kαι τov πρoi'αrdμεvo διειiΘυvoηg τηq oικε(αg
υγειovoμικtig υπηρεo(αg τoυ lδριjμoτoq.

H oυvoλικfi αμoιβi κdθε ιατρo6 f oδovτι6τρoυ oρrΦ-
τoι σε ε[κoαι μ(α xλιdδεq εξακ6oια (2l.600,00) € μικτd
και θα καταβdλλεται ωq δεδoυλευμ6vα, αvεξαρτrjτωq
περιαrατικιδv, oε δι6δεκα (12) ιo6πooεq μηvιαfεq δ6-
σειq.

Σε περ[πτωoη απoυo(αg τoυ, o oυμβαλλ6μεvoq ια-
τρΦ f oδovτ(ατρog δεv δικαιoιjται αμoιβriq, oφελει
δε vα εvημερι6vει εγκα(ρωq τov oικε[o πρoToτdμεvo
διειiΘυvαηg, o oπo(oq εκδ(δει απ6φαoη αvαoτoλ{g τηg
oιjμβαoηq για τo αvr(oτoηo xρovικ6 διdαrημα.

oι oυμβαλλ6μεvoι ιατρoi και oδoιrr(ατρoι αvαλoμβd-
vouv τo dργo τηq παρoxηq ιατρικιirv υrηρεoιc6v στouq
αoφαλιoμdvouq τoU lKA - ETAM, oιiμφωvα με τouq κα-
v6vεg τηq ιατρικfq δεovroλoγ(αq Kαι τouq καvovιoμoι1q
τoυ lδριiματog.

To lKA - EΤAM διjvαται vα καταγγελει τη oιjμβαoη
πριv απ6 τη λf,ξη τηq xωρiq τηv υπoxρ6ωoη καταβo-
λrjg oπoιαoδfiπoτε απoζημfωoηg εdv o oυμβαλλ6μεvog
ιατρ69 f oδoιrr(ατρoq:

α) πoραβε( oπoιovδf1πoτε απ6 τoυq oυoιι6δει9 6ρoυq
ηq oιjμβαoηq και

β) παιlcει vα παρ6xει τιq ιατρικdg τoυ υπηρεofεq στouq
αoφαλιoμ6vouξ τoυ lδριjματoq για 1ρovικ6 διdoτημα
μεγαλιiτερo απ6 6vα (1) μfvα.

o αυμβαλλ6μεvog ιατρξ ιi oδovτ(ατρoq υπoxρεoιjται
vα παρ61ει τη υπηρεo(εq τoU Yια 6vα (1) μfvα μετd τηv
υπoβoλrj τηq γραπτιiq τoυ παρα(τηoηg, εκτ69 εdv αυτf1

γ(vει vωρ[τερα δεκτf απ6 τo lKA - EΤAM.

(s)
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Mε τη λιJoη τηq oιjμβαoηq l'l τηv για oπoιovδfπoτε
λ6γo καταγγελ[α τηq, o ιατρ6q fr oδoyr(ατρoq oφελει
vα παραδιiloει τα σUvταγoλ6για και λoιπd oτoι1ε(α πoυ
βρ(oκovται oτα x6ρια τoυ.

H απ6φαoη αυτf vα δημooιευΘε(oτηv Eφημερ(δα τηq
Kυβερvηoεωg. 

;

AΘfvα, 26 oκτωβρ(oυ 2O1O

o ANΑΠΛιιPΩτΗΣ YΠoYPΓoΣ

ΓEΩPΓloΣ κoYTPoYMANHΣ

AριΘμ. 5Ζ4l3lO3/10 (6)

ΣυYκρ6τηoη Koιvoιj Yπηρεoιακoι1 Συμβoυλ(oυ voμικιiv
πρooι6πωv αρμΦδι6τητα9 Yπoυργε(oυ Θαλdooιωv
YπoΘ6oεωv Nftηliv" και Aλιε(αg: Γραφε(oυ Eυρdoεωq
Nαυτικflq Eργαo(oq, Nαυτικoιj Eπιμεληηρ[oυ Eλλd-
δog, Tαμε(ωv Πρ6voιαg Eμπoρικoιi Nαυτικoιj, Λιμεvι-
κι6v Tαμε(ωv Π6ρτo Pdφτη, Ωρωπoιi και τωv oργαvμ
oμι6v Λιμιivωv A.E. Eλευo(vαg, Λαυρiou, Pαφfivαg.

o YnoYPΓoΣ
ΘAΛAΣΣIΩΝ γnoΘEΣEΩN, NHΣΩN κAI AΛIE!ΑΣ

E1ovταg uπfuη:
1. Tιg διατdξειq:
α) τoυ dρΘρoυ Π6μπτoυ (Mεταβατικ6g διατ6ξειq)

πoρ.4 τoυ N' 3839/2010 (Φ.E'K. 51 A') *Σ6ατημα επλo-
γη πρoi'oταμι1vωv oργαvικιilv μovdδωv με αvτικειμεvικd
και αξιoκρατικd κριτr]ρια - Σι1αrαoη Eιδικoιj Συμβoυλ(oυ
Eπλoγfq Πρoibταμ6vωv (El.Σ.E.Π) και λoιπ69 διατdξειq,
(A'51), 6πωq oυμπληριiΘηκε με τηv παρ.10 τoυ dρΘρoυ
284τoυ N.3852/2010 " N6α Aρxιτεκτovικfr τηg Aυτoδιoi
Kησηq Kαι τηg Aπoκεvτρωμ6ηq Διo(κηoηg - Πρ6γραμμα
KαMκρdτηg, (A'8η.

β) τωv dρθρωv 159 - 162 τou N. 3528/2007 "Kιjρωoη τoυ
Kιiδικα Koτdαrαoηq Δημoo(ωv Πoλιτικdlv Διoικητικιiv
Yπαλλfλωv και Yπoλλιjλωv Ν.Π.Δ'Δ." (A'26),6πω9 αvτι-
καταoτdΘηκαv με τo 6ρΘρo δειiτερo τoυ N.3839/2010

"Σιiατημq επλoγιjg πρoi'αrαμdvωv oργαvικι6v μovdδωv
με αvτικειμεvικd και αξιoκρατικd κριτfiρια - Σιjαrαoη
Eιδικoιj Συμβoυλ(oυ Eπιλoγιiq Πρoi'αταμdvωv (El.Σ.E'Π)
και λoιπ6q διατdξειg" (A' 51), για doα Θ6ματα δεv ρυθ-
μζovται απ6 τιq ωg 6vω διατdξειg.

Y) Tηs παρ. 84 τoυ dρΘρoυ 40 τoυ N.1884/1990
(A'81).

δ) τηs παρ. 3 τoυ dρΘρoυ εικoαroιj πρι6τoυ και ηq
παρ.4 τou dρΘρoυ εικooτoσ π6μπτoυ τoυ N.293?2001

"Eλε6Θερη παρo1li Yπηρεoιι6v oτη Θαλdooιεq εvδoμε-
ταφoρ69 - Σιjoταoη Γεvικτjg Γραμματε(αg Λιμ6vωv και
Λιμεvικfiq Πoλιτικfg - Mετατρoπf Λιμεvκι6v Tαμε(ωv oε
Avι6vυμεg Eταιρε(εq και dλλεg διατdξειg" (A145).

ε) Toυ π'δ. 96/2010 "Σιiαταoη Yπoυργε[oυ Θαλdooιωv
Yπoθdoεωv, Nfioωv και Aλιε(αq, KαΘoριoμξ τωv αρ-
μoδιoτfiτωv τoυ Kαι αvαKατcιvoμli αρμoδιoτriτωv τωv
Yπoυργε(ωv, (A170).

oτ) Toυ π.δ. 99/2010 "Διoριoμξ Yπoυργoιj και Yφυ-
πoυργoιi Θαλdαoιωv YπoΘdαεωv, Nfloωv και Aλιε(αg,
(A'172).

ζ) Toυ π'6' 7411987 "oργdvωoη τωv Yπηρεoιι6v τoυ
Noυτικoιj Eπιμελητηρ(oυ Eλλdδoq (N.E.E.), (A'44)

η) Tωv v.δ. 3736Λ957 "Περi Ταμε(oυ Πρovoiαq Αξιωμα-
τικιiv Eμπoρικoιi Nαυτικo a" καt 3737 Ι1957 *Περ[ Tαμεioυ

Πρovofug Kατωτ6ρωv Πληρωμdτωv Eμπoρικoιi Nαυτικoιj
(A',168),.

θ) Toυ 6ρΘρoυ μ6voυ τoυ B.Δ' 4311941"Περ[ τηg λιμε-
vικflq φoρoλoγ(αg Ωρωπo6" (A' 9η.

$ Tηg αριΘ. 7 0055 l27 03 l 09- 4-1982 απ6φαoη9 iEγκριoη
Kαvovιoμoιj Yια ηv oργdvωoη και λειτoυργ(α τoυ Γρα-
Φε(oυ Eυρdoεωg Nαυτικfq EρYαofαq (Γ.E.Ν.E.) Πειραιιδg,
(B'20s).

ια) Toυ dρθρoυ 43 τoυ N.Δ. 4544/1966 "ΓJερ( διατ6ξεωv
αφoρΙοoι6v τo ερYατoτε;1vικ6v πρoαωπικ6v τoυ o.ΛΠ'
και dλλωv τιvιδv διατdξεωv, (A'185).

2. TηV αριΘμ. 5Δ4.13105Ι2007lΔ-6-2007 απ6φαoη uΣιj-
σrαση - Συγκρ6τηoη Koιvoιj Yπηρεoιακoιj Συμβoυλfuυ
NΠΔΔ oρμoδι6τητα9 YEN (Γραφε(o Eυρ6oεωq Nαυτικfiq
Eργαo(αg, Nαυτικoιj Eπψελητηρ(oυ Eλλdδoq, Ταμε[ωv
Πρovo(αq Εμπoρικoιi Nαυτικoιj, Λιμεvικι6v Tαμε(ωv Π6ρ_
τo Pdφτη - Ωρωπoιi Kαι τωv oργαvιoμ6v Λιμ6νωv A.E.
Eλευoivαg, Λαυρ (oυ και Pαφf vαgμ (B'11 34/06-6-20 o7)'

3. To γεγovξ 6τι απ6 τιg διατdξειq τηq απ6φoαη9
αυτrjg δεv πρoκoλε(ται δαπdη oε βdρoq τoυ Kρoτικoιi
ΠρoUπoλoγιoμoιj γιατξ βdoει τηq πργ.1 τoυ dρΘρoυ 7
τoυ N. 3833/2010 (A'40) τα Yπηρεoιακd Συμβoιjλια λει-
τoυργoιiv ειrrξ τoυ καvovικoιj ωραρ(oυ εργαo(αg τωv
oικε(ωv Yπηρεoιι6v i oε xρ6vo πoυ καλιjπτεται απ6
υπερωριακf απαox6ληαη και δεv καταβdλλεται καμ(α
πρ6oΘετη αμoιβfi i απoζημ(ωαη ατα μ6λη τoυq, απo-
φαo(ζoυμε:

1. Τη oυγκρ6τηση πεvταμελoξ Koιvoιj Yπηρεoιακoιi
Συμβoυλ(oυ αρμoδ(oυ για 6λo τo πρoσωπιK6 τωv voμι
κι6v πρooι6πωv: Γραφe(oυ Eυρdoεωq Nαuτικfg Eργαo(_
αg, Nαυτικo6 Eπιμελητηρ(oυ Eλλdδoq, Tαμεiωv Πρovofog
Eμπoρικoιi Nαυτικoιj, Λιμevικιiv Tαμε(ωv Π6ρτo Pdφ'η,
Ωρωπoι1 και τωv oργαvιoμι6v Λιμdvωv A.E. Eλευo(vαg,
Λαυρ(oυ, Poφτivαq, αρμoδι6ηταq τoυ Yπoυργε(oυ Θα-
λdoαιωv YπoΘ6oεωv, Ν{oωv και Aλιε(αg, με 6δρα τo
Γραφεb Eυρioεωg Nαυτικfq Eργoo[αq (ΓENE), ωq αKo-
λoι1θωg:

α) Tρειg (3) μov(μoυq υπαλλfλoυq, με βαΘμ6 A', απ6
αυτoιig πoυ υπdγoιrrαι σηv αρμoδι6τητα τou Koιvoιi
Yπηρεoιακoιj Συμβoυλbυ.Evα τoυλdxιoτov εκ τωv τρι_
ι6v τακτικι6v μελι6v Θα ε(vαι διαφoρετικoιj φιjλoυ απ6
τα λoιπd, εφ6oov υπdρxει και dxει τιg v6μιμεg πρoU-
πoΘdoεη.

β) Διjo (2) αιρετoιiq εκπρoo6πoυq τωv εργαζoμivωv,
με βoΘμ6 Α', με τoυg αvαπληρωτ6g τouq, oι oπo{oι αvα-
δε(1Θηκαv απ6 τιg εκλoγdg για vα απoτελ6ooυv μdλη
τoυ υφιoτdμεvoυ Koιvoιi Yπηρεoιακoιi Συμβoυλfuυ για
τo xρovικ6 διdoτημα απ6 01-01-2009 6ωq 31-12-2010.

2. Tα υπ6 oτoι1εiα α'τακτικ6 μdλη τηq παρ. 1 λαμβd-
vovται μεταξι1 τωv δdκα (10) υπαλλfiλωv πoU 6xoυv τov
περιoo6τερo xρ6vo doκηoηq καΘηκ6ιrrωv πρoi'oταμ6-
voυ Διει1Θυvoηq τωv voμικι6v πρooιδπωv πoυ υπ6γovται
αro Koιv6 Yπηρεoιακ6 Συμβoιjλιo. Edv δεv επαρκoιjv
oι υπdλληλoι με τιq πρoUπoΘ6oειg αυτ69 o αριθμ69
oυμπληρι6vεται απ6 υπαλλfiλoυq με τov περιoo6τερo
xρ6vo doκηoηg καθηκ6vτωv πρoΤoταμ6voυ Τμrjματog,
με τηv πρoUπ6Θεoη vα αvflκoυv oε κλdδo τoU oπo(ou oι
υπdMηλoι πρoβλdπεται 6τι μπoρε(vα πρotoταvται Διειi-
Θυvoηg. Edv δεv υπdρ1oυv f δεv επαρκoι1v oι υπdλληλoι
με τιg πρoUπoΘ6oειg αυτdg, oρ(βvται υπdλληλoι απ6
dλλη δημ6oια υπηρεo(α f vπδδ τoυ voμoιi τoυ Koιvoιj
Yπηρεoιακoιi Συμβoυλ(oυ, oι oπo(oι vα τιq ηληρoιlv.
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3. Tα υπ6 αroι1ε(α α'τακτικd μ6λη τoυ Koιvoιj Yπηρε-
oιακoιj Συμβoυλ(oυ oρζovrαι με απ6φααη τoυ Yπoυρ-

γoιj Θαλdoοιωv YπoΘdoεωv, Nl'1οωv και Aλιεiαg. Mε τηv
(δια απ6φααη oρ(ζεται o Γρoμματdαg και αvαπληρωτic
Γραμματ6α τoυ Koιvoιj Yπηρεoιακoιi Συμβouλ(oυ, uπ6λ-
ληλoι με βαΘμ6 τoυλdxιαrov B', oι oπo(oι υπηρετoιiv
αrηv 6δρα τoυ.

4. Τo Koιv6 Yπηρεoιακ6 Συμβoιjλιδ πoυ oυαrfvεται
και σUYκρoτε(ται με τηv παρoι1oα, λειτoυργε[ με ελ-
λιm'1 oιivΘεoη, xδρ(q αvαπληρωματικd μ6λη μdxρι τηv.
επιλoγri Πρoi'oτoμ6vωv ΔιευΘσvoεωv, oπ6τε oρ(ζoιrrαι
με oυμπληρωματικf1 απ6φαoη και τα αvαπληρωματικd '

μdλη.
5. Eιoηγητfq oτo Koιv6 Yπηρεoιακ6 Συμβo6λιo, xωρ(q

δικα(ωμα'ιijfrφoυ, oρ[ζεται o Πρoi'αrdμεvoq τηq Διειj-
Θυvαηg aι&i|τικoιj, με αvαπληρωτli τov Πρoibτdμεvo
Tμτjματoq πoυ xειρ(ζεται Θ6ματα πρooωπικo6 τηξ ωq
dvω ΔιειjΘυvoηq για κdΘε voμικ6 πρ6oωπo fi ελλε(ψει
αυτι6v o αρ1αι6τερo9 υπdλληλoq κdΘε voμικoιi πρooιi-
πoυ, o oπo(og oρ(ζεται με oπ6φαoη τoυ Πρo6δρoυ Δ.Σ.
τoυ voμικoιj πρooι6πoυ'

6. H θητε[α τωv μελιiv τoυ παρ6vτog Koιvo6 Yrηρε-
oιακoιj Συμβoυλ(oυ λiγει, oιjμφωvα με τα αvαφερ6μεvα
στηv παρ. 4 τoυ dρΘρoυ πdμrπoυ τoυ N.3839/2010' με
τη oυγκρ6τηση τoU Σ.E.Π. κoι τωv Koιvι6v Yπηρεoιακι6v
Συμβoυλ(ωv πoυ πρoβλ6πovτcιι στα dρΘρα 158 και 159

τou Y.K., 6πω9 αιrτικατααrdΘηκαv με τo dρΘρo δει,rrερo
τoυ N. 3839/2010.

7.oταν τo Koιv6 Yπηρεoιακ6 Συμβoιjλιo κρ(vει Θdματα
πρooωπικoιi με o1doη εργαo(αg ιδιωτικoιj δικα(oυ, αιrr(
τωv δ6o αιρετιiv εκπρooιiπωv τωv μov[μωv υπαλλfλωv
μετ6xoυv oι διJo αιρετo(εκπρ6oωπoι τoU.,πρoσωπικoιj με
oιjμβααη εργαo(αg διωτικoιi δικα(oυ αoρfαroυ xρ6voυ.

H απ6φαoη αυτf vα δημooιευΘε( αrηv Eφημερ(δα τηq
Kυβερvlioεωg.

Πειραιdg, 25 oκτωβρ(oυ 2010

o γnoYPΓoΣ

IΩAΝΝΗΣ ΔlAMANTIΔHΣ

(η
Πoλιτoγρdφηση τηq oμoYεvoιh αλλoδαrιfiq ΑΛBANιKHΣ

ιΘαγ6vειαg, υπ6 oτoιxε(α: ΓKoΓKoY MAPINA, ov. Πα-
τρξ KΩΝΣτANT|NOΣ, Yεv. τo 1945 oτηv ΑΛBAΝIA.

Mε τηv oριΘμ. Ζ79130-9-2010 απ6φαoη τoυ Γεvικoιj
Γραμματ6o τηg Περιφdρειαg lov(ωv Nηαιι6v, γ(vεται δε-
κτf η α[τηoη πoλιτoγρdφησηq τηq oμoYεvoιh αλλo-
δαrηs υπ6 ατoιxε(α: ΓKoΓKoY MAPINA,6voμα πατρ69
KΩNΣTANτ|NOΣ, γεv.1945, oτηv AΛBANIA, για τηv απ6-
κτηση τηq Eλληvικf1q lΘαγdvειαg'

Mε εvτoλf Γεvικoιj Γραμματdα Περφ6ρεια9

o Πρoibτdμεvoq Διειjθυvαηq
ANτΩNloΣ ΦAΣlΛHΣ

(8)

Πoλιτoγρdφηση τoU oμoγεvoιiq αλλoδαπiq AΛBAN|KHΣ
ιθαγ6vειαg, υπ6 αroιxε(α: ΓKoΓKoΣ KoΛA, ov. Πα-
τρ6q ΛoΛE, γεv' 1939 oτηv MBANIA.

Mε τηv αριΘμ. ΔT7130-9-2010 απ6φαoη τou Γεvικoιj
Γραμματdα τηq Περφ6ρεια9 lov(ωv Nηoιι6v, γ(vεται δε-
κτf η α(τηoη πoλιτoγρdφησηq τoU oμoγεvoιjq αλλo-
δαπoιj υπ6 ατoιxε[α: ΓKoΓKoΣ KoΛA, 6voμα πατρ6q
ΛoΛE, γεv.1939, αrηv AΛBANIA, για τηv απ6κτηoη τηg
Eλληvκrη lΘαγ6vειαg.

Mε εvτoλη Γεvικoιj Γραμματ6α Περιφ6ρειαq
o ΠρoΤoτdμεvog Διε6Θυvoηg

o*n*,ora *r,
(e)

Πoλιτoγρdφηση τηξ oμoγεvoιig αλλoδαπf1q, Aλβαvι-
κf1g ιΘoγ6vειαg, υπ6 oτoηε[α: (EΠ') NIKA, (oΝ.) EΛBIPA.

Mε τηv αριΘμ. 5158/|3-10-2010 απ6φαoη τoυ Γεvικoιj
Γραμματdα Περψ6ρειαq Πελoπowfooυ, γ[vεται δεκτri
η α(τηση πoλιτoγρdφησηq τηq oμoγεvoξ αλλoδαπflq
με τα στoιxε(α: (oN) EΛBIPA, (EΠ) NIKA, (oN. Πατρ6s)
ΓKoΓKo, (Ετoq γ6v.) 1950 (Xι6ρα γ6v')' AΛBANIA, για
απ6κηoη τηq Eλληvικιig lΘαγ6vειαg.

o Γεvικξ Γραμματ6α9 Περιφ6ρεια9
ΦΩTloΣ xRτzHιlxRnμΣ

ΔloPΘΩΣElΣ ΣΦAΛMAτΩN
(10)

Σηv 5838/18-8-2010 απ6φαoη τoυ Noμdρxη Avατo-
λικfq Aτrικfq, περi oιioταoηg τεoodρωv (4) πρooωπo-
παγιiv θ6οεωv με ox6oη εργαoiαg ιδιωτικoιj δικα(oυ
αoρioτoυ xρ6voυ και κατdταξηq oτιq αvωτ6ρω συστα-
Θε(oεg Θdoειg, τωv Σαρλfi lωdwαq τoυ Πdτρoυ, Σκαv-
δdλη Aικατερ(vηg τoυ Xρfloτoυ, Kατ6ρα Δημητρioυ τoυ
Kωvoταιrrfvoυ και Noμικoιi Φρατζdoκoυ τoυ Πoραoκευd,
πoυ δημooιειjΘηκε αro Φ.E'K. 1 325/τ'8' l27 -8-201 0, γfu εται
η παρακdτω δι6ρΘωoη αrηv παρdγραφo 9 αυτiq:

Aπ6 τo εoφαλμdvo:

" 9. Τιq απ611-1-2010,12-4.2010,23-1ο-2009 & 6-11-2009
αιτf1oειg τωv υπαλλfλωv Σαρλf lωdwαg, Σκαvδdλη Aι
κατερ(ηq, Kατdρα Δημητρ(oυ και Noμικoιi Φρατζdoκoυ
αur(αroιxα, περ( μεταφoρdg τoυq απ6 τη Δημoτικfi Eπι-
χεiρηση TεxvικcivEργωv τoU Δfμoυ Αχαρvι6v (ΔEΓEΔA)
oτη N.A.A.A., βdoει τωv αvωτ6ρω υπ6 oτoι1ε(o 4 δια-
τdξεωv.,

Στo oρΘ6:

" 9. Tιg απ6 20-8-2009 & 11-1-2010 αιτfioειq τηq Σαρ-
λfi lωdwαq, τηv απ6 12-4-2010 α(τηoη τηg Σκαvδdλη
Aικoτερ(vηq, τηv oπ6 23-10-2009 α(τηoη τoυ Kατdρα
Δημητρ(oυ και τηv απ6 611-2009 α(τηoη τoυ Noμικoιj
Φρατζ6oκoυ περ( μεταφoρdq τoυg αn6 τη Δημoτι-
κfi Eπιxε(ρηoη Tεxvικcδv Eργωv τoυ Δfμoυ Axαρvιilv
(ΔΕrEΔA) oτη N.A.A.A., βdoει τωv αvωτdρω υπ6 oτoιxε(o
4 διατdξεωv.".

o Noμdρxηq
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