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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/10873/0022 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.)

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 24 και 30 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) 

όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3413/2005 (ΦΕΚ Α΄278).
β. Του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ Α΄ 112).
γ. Του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουρ−

γών και Υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μο−
νίμων στελεχών των Ε.Δ. και αντίστοιχων της ΕΛ.ΑΣ, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297).

δ. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι−
νήτρων για την ενίσχυση της περιφερειακής και οι−
κονομικής ανάπτυξης της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 232), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.

ε. 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).

στ. Την υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοινή απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά−
θεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους 
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 1929).

ζ. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).

η. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 
2768/1999, περί ανωτάτου ορίου αποδοχών.

θ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια οικονομική επιβάρυν−
ση, ύψους 2.604.000,00 ευρώ περίπου (ΓΕΣ: ΕΦ 11−200, 
476.000,00 €, ΓΕΝ: ΕΦ 11−300, 1.828.000,00 €, ΓΕΑ: ΕΦ 
11−410 300.000,00 €), και σε βάθος πενταετίας που θα 
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βαρύνει τους ΚΑΕ της ομάδας 0200. Ειδικά για τον πρώ−
το χρόνο εφαρμογής και συγκεκριμένα για το 2007 η 
δαπάνη περιορίζεται στα 72.000,00 € για το ΓΕΣ και στα 
100.000,00 € για το ΓΕΑ, ενώ για το ΓΕΝ στα 588.000,00 
περίπου και αφορά το έτος 2008, αποφασίζουμε:

1. Οι αμοιβές των υπαγομένων στην παρ. 1 περ. β. 
του άρθρου 24 του ν. 3187/2003 καθορίζονται αναλό−
γως των προσόντων τους και της βαθμίδας στην οποία 
προσλαμβάνονται, για πλήρη απασχόληση, και αποτε−
λούνται από:

Α. Το βασικό μισθό ο οποίος ανέρχεται στο ύψος του 
εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού των μελών Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. της 
αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση.

Β. Το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδι−
δακτικής απασχόλησης που ανέρχεται στο ύψος του 
εκάστοτε ισχύοντος επιδόματος διδακτικής προετοιμα−
σίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. 
των Α.Σ.Ε.Ι. της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη 
απασχόληση.

Γ. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών που χορηγεί−
ται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Α.1 
του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 και στο εκάστοτε ύψος 
που διαμορφώνεται αυτό.

Δ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 3205/2003 και επιδόματα εορτών 
και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 
του ιδίου νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του 
επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτι−
κής απασχόλησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τη δια−
δικασία της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3413/2005.

Ως πλήρη απασχόληση νοείται εκείνη που προβλέ−
πεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 3187/2003.

2. Οι αμοιβές των υπαγομένων στην παρ. 1 περ. γ, του 
άρθρου 24 του ν. 3187/2003 καθορίζονται σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα στην προαναφερόμενη παράγρα−
φο κατά τα ισχύοντα για την αντίστοιχη βαθμίδα του 
Λέκτορα..

3. Οι αμοιβές των υπαγομένων στην παρ. 1 περ. α του 
άρθρου 24 του ν. 3187/2003 καθορίζονται, αναλόγως 
της βαθμίδας στην οποία προσλαμβάνονται, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κάθε φορά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των 
Α.Σ.Ε.Ι. οικείες μισθολογικές διατάξεις. Οι Επισκέπτες 
Καθηγητές, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές 
Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή Καθηγητές 
άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, πέραν των αποδοχών που 
προβλέπονται για τις θέσεις αυτές, από τη θέση του 
Επισκέπτη Καθηγητή λαμβάνουν το ένα τρίτο (1/3) του 
συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων (πλην 
της οικογενειακής παροχής) της βαθμίδας στην οποία 
ανήκουν, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις παραπάνω 
διατάξεις.

4. Οι κατά τα ανωτέρω αμοιβές περικόπτονται κατά 
τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα 
καθήκοντα τους (διδακτικά και εξεταστικά).

5. Για μερική απασχόληση η αμοιβή μειώνεται ανα−
λογικά.

6. Οι ανωτέρω αμοιβές υπόκεινται στις προβλεπόμενες 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
για τον κάθε ασφαλιστικό φορέα κρατήσεις.

7. Για τους υπαγόμενους στην παρούσα απόφαση 
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
34 του ν. 2768/1999, περί ανωτάτου ορίου αποδοχών, 
όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
1.9.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
          Αριθμ. 44224/ΙΖ (2)
Καθορισμός ύψους επιχορήγησης Δημοσίων Βιβλιοθη−

κών και Λοιπών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, οικονομι−
κού έτους 2008.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
2. Τον ν. 2823/1954 (ΦΕΚ Α΄ 78) «Ενίσχυση και λειτουρ−

γία της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης» και τον ν. 2174/1993 
(ΦΕΚ Α΄ 210) «Κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Εταιρείας Ίδρυσης Παιδικών και Εφη−
βικών Βιβλιοθηκών και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Y252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).

4. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2008 
και ειδικότερα τις πιστώσεις που εγγράφησαν στον 
φορέα 19−120 στους ΚΑΕ (i) 2441 «Επιχορήγηση σε Βι−
βλιοθήκες» που ανέρχονται στο ποσό του 1.070.000,00 
ευρώ, και (ii) 2529 «Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά 
ιδρύματα» που ανέρχονται στο ποσό των 895.000,00 
ευρώ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2008 την επιχορή−
γηση «Δημοσίων Βιβλιοθηκών και ΕΒΕ» στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (1.070.000,00 €) 
σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2441 (περίπτωση−Α) και 
την επιχορήγηση «Λοιπών πολιτιστικών ιδρυμάτων» στο 
ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €) σε 
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2529 (περίπτωση−Β), του 
Ειδικού Φορέα 19−120 του προϋπολογισμού εξόδων του 
ΥΠΕΠΘ, του οικονομικού έτους 2008.

Α) ΚΑΕ 2441 1.070.000,00 ευρώ
I. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας 
(ΕΒΕ)

415.000,00 ευρώ

II. Δημόσιες Βιβλιοθήκες (ΝΠΔΔ) 655.000,00 ευρώ
Κατανομή της πίστωσης των 655.000,00 ευρώ της 

προηγούμενης περίπτωσης II κατά βιβλιοθήκη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΣΟ
(σε ευρώ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ 6.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 5.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 10.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 5.500,00
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 13.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 46.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΤΙΝΑΣ 5.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΛΦΩΝ 14.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 10.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 16.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ 10.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ−
ΠΟΛΗΣ

27.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ 8.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 12.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 12.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΜΙΑΣ 17.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 24.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 10.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 2.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΛΕΩΝ 4.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 6.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 4.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 18.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 17.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 17.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 3.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ 17.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 20.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ 20.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ 9.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ 40.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 13.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ 35.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ 30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 655.000,00

Β) ΚΑΕ 2529 700.000,00 ευρώ
I. Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτι−

στικά ιδρύματα και οργανισμούς 
ιδιωτικού δικαίου Οργανισμός Παι−
δικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών

400.000,00 ευρώ

II. Επιχορήγηση σε λοιπούς πο−
λιτιστικούς φορείς Κοργιαλένειος 
Βιβλιοθήκη Αργοστολίου

60.000,00 ευρώ

IIΙ. Επιχορήγηση σε Δημοτικές−
Κοινοτικές Βιβλ/κες και Βιβλ/κες 
Πολιτιστικών Ιδρυμάτων−Συλλόγων 

240.000,00 ευρώ

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά 
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά 
προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχε−
τικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών ποσοστά διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 8001/Ε5 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε διακόσιους δε−

καεννιά (219) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄).

5) Την υπ’ αριθμ. 23/21.12.2007 πράξη του Συμβουλίου 
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για έγκριση υπε−
ρωριακής απασχόλησης σε διακόσιους δεκαεννιά (219) 
μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος.

6) Το υπ’ αριθμ. ΔΦ 14.3/323/16.1.2008 έγγραφο του 
Προέδρου του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για 
έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε μόνιμους διοι−
κητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος.

7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συ−
νολικά 110.000 ΕΥΡΩ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπε−
ται να υπερβεί για το α΄ εξάμηνο του 2008 το ποσοστό 
του 50% των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΚΑΕ 0261 
(209.886,90ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

8) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων 
ή επειγουσών αναγκών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσα−
λονίκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, την υπερωριακή 
απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για 
το χρονικό διάστημα από 1.3.2008 έως 30.6.2008, για:
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Διακόσιους δεκαεννιά (219) μόνιμους διοικητικούς 
υπαλλήλους και για μέχρι είκοσι πέντε (25) ώρες το 
μήνα για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 5341/Ε5 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) μόνι−

μους οδηγούς του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄)».

5) Την υπ’ αριθμ. 28/11.12.2007 πράξη του Συμβουλίου 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης σε δύο (2) μόνιμους οδηγούς του Ιδρύματος.

6) Το αριθμ. 119/Φ.7/11.1.2008 έγγραφο του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης δύο (2) οδηγών του Ιδρύματος.

7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 4.101,40 ΕΥΡΩ, σε καμιά περίπτωση δεν επι−
τρέπεται να υπερβεί για το α’ εξάμηνο του 2008 το 
ποσοστό του 50% των εγκεκριμένων πιστώσεων του 
ΚΑΕ 0261 (15.000 ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2007 του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

8) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή 
επειγουσών αναγκών του ΤΕΙ Ηπείρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από 
1.1.2008 έως 30.6.2008 για:

Δύο (2) μόνιμους οδηγούς και για μέχρι εξήντα (60) 
ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. 6864/Ε5 (5)

Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε ογδόντα πέντε 
(85) μόνιμους Διοικητικούς Υπαλλήλους και σε τρι−
άντα οκτώ (38) μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄).

5) Την υπ’ αριθμ. 50/27.12.2007 πράξη του Συμβου−
λίου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά για έγκριση υπερωριακής 
απασχόλησης σε ογδόντα πέντε (85) μόνιμους Δι−
οικητικούς Υπαλλήλους και σε τριάντα οκτώ (38) 
μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Ιδρύ−
ματος.

6) Το υπ’ αριθμ. 155/10.1.2008 έγγραφο του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και υπαλλή−
λους μέλη Ε.Τ.Π του Ιδρύματος.

7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συ−
νολικά 100.000 ΕΥΡΩ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπε−
ται να υπερβεί για το α’ εξάμηνο του 2008 το ποσοστό 
του 50% των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΚΑΕ 0261 
(309.000 ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

8) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων 
ή επειγουσών αναγκών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από 
1.1.2008 έως 30.6.2008, για:

Ογδόντα πέντε (85) μόνιμους Διοικητικούς Υπαλλή−
λους και τριάντα οκτώ (38) μέλη Ειδικού Τεχνικού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Π.) και για μέχρι τριάντα (30) ώρες το μήνα 
για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8575

    Αριθμ. 27716/Β2 (6)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ Οδηγών του Αριστοτε−
λείου Παν/μίου Θεσσ/κης για το Α΄ εξάμηνο 2008.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ... και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 3205/2003».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 
191/τ.A./30.8.1988), όπως ισχύουν.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 215/5.2.2004 τ.Β΄), «Επέκταση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»

5. Το υπ’ αριθμ. 39195/27.2.2008 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο 
προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση είναι απα−
ραίτητη για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω Ιδρύματος. Συγκε−
κριμένα, η υπερωριακή εργασία του προσωπικού κρί−
νεται απαραίτητη λόγω των συχνών μετακινήσεων των 
πρυτανικών αρχών εκτός ωραρίου εργασίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 4332/4.1.2008 απόφαση Έγκρισης Υπε−
ρωριακής Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργα−
σίας (Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης 
Κεντρικής Μακεδονίας).

7. Το γεγονός ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον 
υπό έγκριση Προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2008 
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ 
0261).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1944) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα (ΚΑΕ 0261) για το Α΄ εξάμηνο του 2008, μέσα 
στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε δύο (2) 
υπαλλήλους του εν λόγω Ιδρύματος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ Οδηγών, 
για 1 ή 2 ώρες ημερησίως μέχρι να συμπληρωθούν εκα−
τόν είκοσι (120) ώρες για κάθε εργαζόμενο.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης δεν θα ξεπεράσει το ποσόν των 
χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ΕΥΡΩ και δε μπορεί σε 
καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμέ−
νων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μη 

επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 7 Απριλίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 43723/Β1 (7)
«Κατάργηση κλινικής και εργαστηρίων της Κτηνιατρι−

κής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 « Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141),

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159),

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

δ) της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (Β΄ 1944).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης (συνεδρίαση 418/27.2.2007),

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάργηση

1) Η «Κλινική Παθολογίας Πτηνών» που ιδρύθηκε με το 
π.δ. 435/1976 ( Α΄ 165), β) Το εργαστήριο «Παθολογίας 
Πτηνών» που ιδρύθηκε με το π.δ. 435/1976 (Α΄ 165), και γ) 
Το εργαστήριο «Μελισσοκομίας− Μελισσοπαθολογίας» 
που ιδρύθηκε με το π.δ. 145/1996 (Α΄ 145) καταργού−
νται.

2) Ο επιστημονικός εξοπλισμός της Κλινικής και των 
Εργαστηρίων που καταργούνται παραχωρείται και κα−
τανέμεται στις αντίστοιχες μονάδες της Κλινικής των 
Παραγωγικών Ζώων του Τομέα Κλινικών της Κτηνια−
τρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 9 Απριλίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F

    Αριθμ. 26039/Β1 (8)
Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Β1/189/8.3.1983 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 98) «Σύσταση Τομέων στο 
Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 1268/1982, 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 (ε) του ν. 
1404/1983 (Α 173), σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν. 
3549/2007 (Α΄ 69).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/2007 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Με−
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμμα−
τείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» (Β 
1950).

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
σύνθεσης της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις αρ. 419 
/17.4.2007 και 435/12.2.2008).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1) Ο κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Β1/189/8.3.1983 
(Β΄ 98) υπουργικής απόφασης, Τομέας Λοιμωδών και 
Παρασιτικών Νοσημάτων, Παθολογίας Πτηνών και 
Παθολογικής Ανατομικής της Κτηνιατρικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με−
τονομάζεται σε Τομέα «Λοιμωδών και Παρασιτικών 
Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής» και καλύ−
πτει το γνωστικό αντικείμενο της Μικροβιολογίας, 
της Παρασιτολογίας, των Λοιμωδών Νοσημάτων, των 
Παρασιτικών Νοσημάτων, της Επιζωοτιολογίας, των 
Ζωοανθρωπονόσων, της Προληπτικής Κτηνιατρικής, 
της Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων, και της Ια−
τροδικαστικής των Ζώων.

2) Στον, κατά τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. Β1/189/8.3.1983 
(Β΄ 98) και 110168/Β1/7.12.2004 (Β΄ 1862) υπουργικών απο−
φάσεων, Τομέα Κλινικών προστίθενται τα γνωστικά 
αντικείμενα της Παθολογίας Πτηνών και της Μελισσο−
κομίας − Μελισσοπαθολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 9 Απριλίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F

    Αριθμ. Υ4α/83766/2007 (9)
Μετατροπή θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Γενικό Νο−

σοκομείο Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 (παρ. 1) του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).
β) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−

συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚΑ΄/165).

γ) Του άρθρου 11 (παρ. 1) και του άρθρου 6 του ν. 
2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/37).

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

ε) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 
25).

στ) Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α/1986).

ζ) Του π.δ. 103 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(ΦΕΚ 70/Α/2004).

η) Του π.δ. 95 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ/γμα 299 (ΦΕΚ 240/
Α/2000).

θ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/2007, απόφαση καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας 
και Οικονομικών (Β΄ 1948).

3. Την υπ’ αριθμ. 232/27.6.2007 Πράξη Διοικητή της 
7ης ΥΠΕ Κρήτης.

4. Το απόσπασμα πρακτικών της 8ης/27.9.2007 (θέμα 
6ο) Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ., αποφασίζουμε:

− Η μία (1) κενή θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας 
Καρδιολογίας ή Παθολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμο−
νολογίας ή Αναισθησιολογίας, με βαθμό Επιμελητή Α΄, 
η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Υ4α/11106/1994 
(ΦΕΚ 935/Β/1994) Απόφαση, στο Γεν. Νοσ. Ηρακλείου 
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ, μετατρέπεται με την παρούσα 
σε μία (1) θέση του ιδίου κλάδου, ιδίων ειδικοτήτων και 
βαθμού Επιμελητή Β΄, στο ίδιο Νοσοκομείο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/124852/2007 (10)
Μετατροπή θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Πανεπι−

στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 (παρ. 1) του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).
β) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−

συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚΑ΄/165).

γ) Του άρθρου 11 (παρ. 1) και του άρθρου 6 του ν. 
2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/37).

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

ε) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 25).

στ) Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α/1986).

ζ) Του π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότη−
τας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(ΦΕΚ 70/Α/2004).

η) Του π.δ. 95 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το π.δ. 299 (ΦΕΚ 240/Α/2000).

θ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/2007, απόφαση καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας 
και Οικονομικών (Β΄ 1948).

3. Την υπ’ αριθμ. 125549/2007 απόφαση ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Γ. Παπαγεωργίου και Γ. Κωνσταντόπουλο 
(ΦΕΚ 1962/Β/4.10.2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 13110/1.10.2007 απόφαση του Διοικητή 
της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

5. Το απόσπασμα πρακτικών της 10ης/24.10.2007 (θέμα 
1ο) Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε:

− Η μία (1) θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας 
Θωρακοχειρουργικής, με βαθμό Επιμελητή Α΄, η οποία 
έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Υ4α/13827/1997 (ΦΕΚ 
646/Β/1998) απόφαση, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο−
κομείο Λάρισας, μετατρέπεται με την παρούσα σε μία (1) 
θέση του ιδίου κλάδου, ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής 
και βαθμού Επιμελητή Β΄, στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(11)

Μετάταξη υπαλλήλων.

       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1 α/Γ.Π. 159984/07/29.2.2008 από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 
134/Α/18.6.2007) μετατάσσεται η Κλωναράκη Μαρία του 
Νικολάου, από την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, όπου υπηρετεί ως 
μόνιμη υπάλληλος σε θέση του κλάδου ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών με βαθμό Α΄, στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε 
ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Μηχα−
νικών, η οποία συστήνεται με την παρούσα απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Α. 2671/7.3.2008) 
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
(12)

Μετάταξη υπαλλήλων.

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1 α/Γ.Π.94407/07/29.2.2008 από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
ν. 3580/2007, μετατάσσεται η υπάλληλος Λιγνού Ζαχα−
ρούλα του Γεωργίου, από την πρώην Α΄ Δ.Υ.ΠΕ Αττικής, 
η οποία συγχωνεύθηκε στην 1η Υ.ΠΕ. (ν. 3527/2007), όπου 
υπηρετεί ως μόνιμη υπάλληλος σε θέση κλάδου ΠΕ Ορ−
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με βαθμό Γ΄ στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή 
θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία συστήνεται 
με την παρούσα απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ 2671/7.3.2008) 
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ö
(13)

Μετάταξη υπαλλήλων.

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.91299/07/29.2.2008 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3580/2007 ( ΦΕΚ 
134/Α/18.6.2007) μετατάσσεται η Λιαροκάπη Χριστίνα 
του Ιωάννη, από την πρώην Α΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, η οποία 
συγχωνεύθηκε στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, όπου υπηρετεί ως 
μόνιμη υπάλληλος σε θέση του κλάδου ΥΕ Επιμελητών 
με βαθμό Δ΄, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
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Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε ομοιόβαθμη 
προσωποπαγή θέση του ίδιου κλάδου, η οποία συστή−
νεται με την παρούσα απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ 2671/7.3.2008) 
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ö
(14)

Μετάταξη υπαλλήλων.

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1 α/Γ.Π.95821/07/29.2.2008 από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−

γύης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3580/2007 
(ΦΕΚ 134/Α/18.6.2007) μετατάσσεται η Μοσχοβάκη 
Στυλιανή του Μιχαήλ, από το Γ.Ν.−Κ.Υ. Ικαρίας, όπου 
υπηρετεί ως μόνιμη υπάλληλος σε θέση του κλάδου 
TE Τεχνολογικών Εφαρμογών (ειδικότητας Μηχανολό−
γων Μηχανικών) με βαθμό Γ΄, στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση του κλάδου 
TE Μηχανικών, η οποία συστήνεται με την παρούσα 
απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Α. 2671/7.3.2008) 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  




