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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   25790/2120 (1)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 17.6.2009 Συλλογικής Σύμ−

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας 
των Υποδηματεργατών−τριών και επιδιορθωτών−τριών 
υποδημάτων όλης της χώρας για το 2009.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 
(Φ.Ε.Κ. 27/Α΄/1990).

5. Την από 30.6.2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Εργα−
τοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος 
Ελλάδας.

6. Το από 23.7.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 30.7.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 
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1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 17.6.2009 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υποδηματερ−
γατών−τριών και επιδιορθωτών−τριών υποδημάτων όλης 
της χώρας για το 2009 για όλους τους εργοδότες και 
εργαζόμενους του κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 30.6.2009.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ i

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 25788/2119 (2)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 4.3.2009 Συλλογικής Σύμ−

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργα−
σίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχεί−
ων και ορυχείων 2009−2010.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 
(Φ.Ε.Κ. 27/Α΄/1990).

5. Την από 20.3.2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Μεταλ−
λωρύχων Ελλάδας.

6. Το από 23.7.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 27.7.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 4.3.2009 Σ.Σ.Ε. για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών 
μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων 2009−2010.

1. Για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του 
κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 20.3.2009.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

    Αριθμ. 25787/2118 (3)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 19.12.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των ραδιοτηλεφωνητών−τριών, εκφωνητών−
τριών και χειριστών−τριών σταθμών βάσεως ραδιο−
ταξί όλης της χώρας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 1876/1990 (Φ.Ε.Κ. 27/Α΄/1990).

5. Την από 19.12.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτι−
κών Υπαλλήλων Ελλάδος.

6. Το από 23.7.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 27.7.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι 

συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη 
υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευ−
όμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων 
του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφασίζουμε: 

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 19.12.2008 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλε−
φωνητών−τριών, εκφωνητών−τριών και χειριστών−τριών 
σταθμών βάσεως ραδιοταξί όλης της χώρας για όλους 
τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλματος 
στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 19.12.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ,

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 25793/2122 (4)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 9.7.2009 Συλλογικής Σύμ−

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργα−
σίας των δημοσιογράφων − μελών της ΕΣΠΗΤ που 
απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επι−
χειρήσεων −μελών του ΣΕΠΤ.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
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2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 1876/1990 (Φ.Ε.Κ. 27/Α΄/1990).

5. Την από 10.7.2009 αίτηση της Ένωσης Συντακτών 
Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου.

6. Το από 23.7.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 30.7.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε: 

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 9.7.2009 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιο−
γράφων − μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα 
περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων − μελών του 
ΣΕΠΤ για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του 
επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 10.7.2009.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F

    Αριθμ. 25791/2121 (5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 19.6.2009 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια− 
μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φι−
νιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων 
όλης χώρας για το έτος 2009.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 
(Φ.Ε.Κ. 27/Α΄/1990).

5. Την από 30.6.2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Εργατο−
ϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος 
Ελλάδας.

6. Το από 23.7.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 30.7.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 19.6.2009 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομέ−
νων στα βαφεία, καθαριστήρια− μηχανικά και ηλεκτρικά 
πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και 
σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης χώρας για το έτος 2009 
για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλά−
δου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 30.6.2009.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F

    Αριθμ. Υ7α/ΓΠ. οικ. 112498 (6)
«Ιατροί Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για την από−

κτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας 
από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 20 

του ν. 2519/1997 (Φ.Ε.Κ. 165 Α΄/21.8.1997) «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 
φάρμακο και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 (Φ.Ε.Κ. 
111 Α΄/8.5.2003) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθη−
ση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 
75/Α΄/15.5.2009) «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρη−
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών 
Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1986 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.7.1986) 
«Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 415/1994 (Φ.Ε.Κ. 236 Α΄/29.12.1994) 
«Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ει−
δικότητας».

6. Την υπ’ αριθμ. 93/16/ΕΟΚ Κοινοτική Οδηγία της 5ης 
Απριλίου 1993.
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 38/2004 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/9.2.2004) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι−
ατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 
1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγ−
γελμα του ιατρού».

8. Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10ε89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά ‘Οργανα» (Α΄ 98). 

10. Την υπ’ αριθμ. 2 απόφαση της 215ης /3.4.2008 Ολο−
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ «Σχετικώς με τον καθορισμό των 
όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικό−
τητας της Ιατρικής της Εργασίας από Ιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων».

11. Το πρακτικό της ομάδας εργασίας που συστήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 1835/14.9.2006 και 2391/21.11.2006 απο−
φάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ σχετικά 
με την ειδίκευση στην Ιατρική της Εργασίας−εκπαίδευση 
Ιατρών άλλων ειδικοτήτων για την απόκτηση της ειδι−
κότητας της Ιατρικής της Εργασίας.

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

1. Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας εκτελούν:
α) Οι ιατροί που έχουν την ειδικότητα της Ιατρικής 

της Εργασίας.
β) Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 3762/2009 

(Φ.Ε.Κ.75/Α΄/15.5.2009) εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας 
χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας 
της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότη−
τας.

γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δη−
μοσίευση του ν. 3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75/Α΄/15.5.2009) έχουν 
συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασί−
ας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των 
καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον 
έτη.

Oι επιχειρήσεις πρέπει να αναζητούν Ειδικούς Ιατρούς 
Εργασίας. Σε Νομούς στους οποίους δεν υπάρχουν εγ−
γεγραμμένοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας στους Ιατρικούς 
Συλλόγους, οι επιχειρήσεις απευθύνονται στους όμο−
ρους Νομούς. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδια−
φέρον από τους όμορους Νομούς, μετά από βεβαίωση 
των οικείων Ιατρικών Συλλόγων, αναλαμβάνουν καθήκο−
ντα ιατρού Εργασίας με ετήσιες συμβάσεις ιατροί των 
περιπτώσεων (β) και (γ). Με την εγγραφή ειδικευμένων 
Ιατρών Εργασίας στους αντίστοιχους Ιατρικούς συλ−
λόγους, οι ειδικευμένοι Ιατροί Εργασίας αναλαμβάνουν 
τις θέσεις αυτές.

2. Οι ιατροί της παραγράφου 1 περίπτωση (β) που 
υποβάλλουν αίτηση προς απόκτηση της ειδικότητας 
της Ιατρικής της Εργασίας στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης οφείλουν να συμπληρώσουν 
άμεσα τα τμήματα που λείπουν από τη βασική τους 
ειδικότητα – ως υπεράριθμοι – και να δώσουν εξετά−
σεις για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας 
της Ιατρικής της Εργασίας (είναι άμισθοι λόγω 2ης 
ειδικότητας).

Οι αιτούντες ιατροί αναλόγως της ειδικότητας που 
κατέχουν, οφείλουν να συμπληρώσουν τα γνωστικά 
αντικείμενα της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, 
τα οποία δεν είναι κοινά με τη βασική τους ειδικότη−
τα. Οι ανωτέρω ιατροί οφείλουν να συμπληρώσουν τα 
τμήματα που λείπουν από τη βασική τους ειδικότητα 
και να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση της ειδικό−
τητας της Ιατρικής της Εργασίας εντός των επομένων 
οκτώ (8) ετών. Όσοι εξ’ αυτών δεν αποκτήσουν, εντός 
της προαναφερόμενης προθεσμίας, την ειδικότητα της 
Ιατρικής της Εργασίας, δεν θα έχουν δικαίωμα άσκησης 
καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.

Α. Οι ιατροί των ειδικοτήτων παθολογίας, ρευματο−
λογίας, πνευμονολογίας, καρδιολογίας, γαστρεντερο−
λογίας, νεφρολογίας οφείλουν να συμπληρώσουν τα 
τμήματα που λείπουν από τη βασική τους ειδικότητα 
ως κάτωθι:
1. 1 μήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
2. 2 μήνες ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
3. 3 μήνες ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
4. 1 μήνας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
5. 2 μήνες ΚΕΠΕΚ (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού 
 Κινδύνου)
6. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να
 γίνει σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το 
 π.δ. 213/1986
7. 6 μήνες ανάλογα ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
8. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (να υποβάλλουν 
 εγγράφως τη μέχρι σήμερα ενασχόλησή τους 
 ως «ασκούντες καθήκοντα Ιατρού Εργασίας» 
 σε ποιες επιχειρήσεις, τι υπηρεσίες προσέφεραν
 στους εργαζόμενους και να αξιολογηθούν από το
 ΚΕ.Σ.Υ., ούτως ώστε να παρακολουθήσουν την 6μηνη
 πρακτική άσκηση).
Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων για να δώσουν 

εξετάσεις για την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ είναι να καταθέσουν διπλωματική εργα−
σία και προς διευκόλυνσή τους διπλωματική εργασία 
στο αντικείμενο των εταιρειών ή της εταιρείας που 
«ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας» (η διπλωματική 
εργασία είναι υποχρεωτική εκ του νόμου για την ειδι−
κότητα της Ιατρικής της Εργασίας).

Β. Οι ιατροί των ειδικοτήτων βιοπαθολογίας, δερμα−
τολογίας και κοινωνικής ιατρικής οφείλουν να συμπλη−
ρώσουν τα τμήματα που λείπουν από τη βασική τους 
ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 1 μήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
2. 2 μήνες ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
3. 3 μήνες ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
4. 1 μήνας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
5. 2 μήνες σε ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
 ΚΙΝΔΥΝΟΥ
6. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να γίνει
 σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το 
 π.δ. 213/1986
7. 6 μήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
8. 3 μήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
9. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό 

κομμάτι, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και της 
πρακτικής άσκησης μπορούν να δώσουν εξετάσεις για 
την απόκτηση τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής 
της Εργασίας.
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Γ. Οι ιατροί της ειδικότητας αναισθησιολογίας οφεί−
λουν να συμπληρώσουν τα τμήματα που λείπουν από 
τη βασική τους ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 2 μήνες σε ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
 ΚΙΝΔΥΝΟΥ
2. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να γίνει
 σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το
 π.δ. 213/1986
3. 1 μήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
4. 2 μήνες ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
5. 15 μήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
6. 3 μήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
7. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε επιχειρήσεις
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό κομ−

μάτι, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής 
άσκησης μπορούν να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση 
τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.

Δ. Οι ιατροί της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής οφεί−
λουν να συμπληρώσουν τα τμήματα που λείπουν από 
τη βασική τους ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 6 μήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
2. 9 μήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3.  2 μήνες σε ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
 ΚΙΝΔΥΝΟΥ
4. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να γίνει 
 σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το 
 π.δ. 213/1996 (η θεωρητική εκπαίδευση να γίνει είτε 
 με μοντέλο θερινής παρακολούθησης, 
 είτε με τριήμερα εντατικά μαθήματα)
5. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε επιχειρήσεις.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό 

κομμάτι, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και της 
πρακτικής άσκησης μπορούν να δώσουν εξετάσεις για 
την απόκτηση τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής 
της Εργασίας.

Ε. Οι ιατροί των ειδικοτήτων Μαιευτικής−Γυναικολο−
γίας, Ωτορινολαρυγγολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, 
Ορθοπεδικής, Κυτταρολογίας, Παιδιατρικής, Χειρουρ−
γικής Παίδων, Ουρολογίας και Γενικής Χειρουργικής 
οφείλουν να παρακολουθήσουν όλη την ειδικότητα γιατί 
κανένα τμήμα της βασικής τους ειδικότητας δεν είναι 
τμήμα της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.

ΣΤ. Οι Ιατροί άνευ ειδικότητας θα πρέπει να ειδικευ−
θούν σύμφωνα με τα π.δ. 213/1986 και 415/1994.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
 F

   Αριθμ. 501568 (7)
Μεταφορά στον EOT μιας υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118 τ.Α΄), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 343/2001 (Φ.Ε.Κ. 231Α΄), περί 
«Οργανισμού Διάρθρωσης Υπηρεσιών του EOT», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Το ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. 187/11.10.2004) περί «Αρμο−
διοτήτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θεμάτων τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 4.

4. Το ν. 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄/6.12.2005.
5. Την υπ’ αριθμ. 1925/3.2.2009 υπουργική απόφαση περί 

διορισμού του Ιωάννη Κοφίνη στη θέση του Προέδρου 
του EOT (Φ.Ε.Κ. 41/ΥΟΔΔ/5.2.2009).

6. Τις διατάξεις του άρ. 37, του ν. 3756/2009 (Φ.Ε.Κ. 
53/Α΄/31.3.2009).

7. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρ. 25, του ν. 3613/2007.
8. Το υπ’ αριθμ. Γραφείου Προέδρου 2333/16.6.2009 

αίτημα της Μαντζαφου−Τζουανάκου Φωτεινής του Κυρι−
άκου, υπαλλήλου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Δήμου Βύρωνα, Κατηγορίας ΔΕ με το οποίο ζητάει τη 
μεταφορά της στον EOT σε θέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

9. Την υπ’ αριθμ. 69/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα περί καθορισμού πλε−
ονάζοντος προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα, σύμφωνα με την οποία η 
Μαντζαφού θεωρείται ως πλεονάζων προσωπικό.

10. Την από 17.6.2009 κατάταξη της Μαντζαφού από τη 
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα.

11. Την υπ’ αριθμ. 308/22/29.7.2009 απόφαση του ΔΣ/
ΕΟΤ, αποφασίζει:

Εγκρίνει:
1. Την αποδοχή της αίτησης της Μαντζαφου−Τζου−

ανάκου Φωτεινής του Κυριάκου περί μεταφοράς της 
στον EOT με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρ. 25, του 
ν. 3613/2007.

2. Τη μεταφορά της Μαντζαφου−Τζουανάκου Φωτεινής 
του Κυριάκου, υπάλληλο της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ανάπτυξης του Δήμου Βύρωνα, με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοι−
κητικού, από τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του 
Δήμου Βύρωνα στον Ελληνικό οργανισμό Τουρισμού, 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότη−
τας ΔΕ Διοικητικού.

3. Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την κα−
θοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερομένης 
υπαλλήλου.

4. Αριθμός Βεβαίωσης Πίστωσης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. 500/5.8.2009.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009 

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΦΙΝΗΣ

 F
   Αριθμ. 08/ΔΤΑ/ 14314 (8)

Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και 
Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.)

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν. 3463/2006 

(ΔΚΚ).
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2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
107/Α΄/30.5.1997).

3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98Α΄) 
σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη δαπάνης 
που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής διάταξης.

4) Τις υπ’ αριθμ. 16/2007 ή 77/2007 εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ.

5) Την υπ’ αριθμ. 469/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών που αφορά στη Σύσταση 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης 
Δήμου Αχαρνών.

6) Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, αποφασίζου−
με:

Τη σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και 
Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών ως εξής:

Άρθρο 1 –
Επωνυμία

Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ−

ΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ». Ως σύντομος διακριτός 
τίτλος ορίζεται ο «Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.»

Άρθρο 2 –
Έδρα

Ως έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Αχαρ−
νών.

Άρθρο 3 –
Κατηγορία

Σύμφωνα με το άρθρο 252 του Δημοτικού και Κοι−
νοτικού Κώδικα, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου 
Αχαρνών υπάγεται στην κατηγορία των «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Άρθρο 4 –
Νομική Μορφή

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης 
του Δήμου Αχαρνών, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου, που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 
και ειδικότερα των άρθρων 252−264 και 268−270.

Άρθρο 5 –
Διάρκεια

Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται στα πενήντα (50) 
έτη, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του 
Καταστατικού της Επιχείρησης.

Άρθρο 6 –
Διοίκηση της Επιχείρησης

Η επιχείρηση θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
εννέα (9) μελών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης, καθώς και οι Αναπληρωτές τους θα 
ορισθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από επτά (7) 
αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου (ένας τουλάχιστον 
από την μειοψηφία), έναν (1) εκπρόσωπο Κοινωνικού 
Φορέα του Δήμου Αχαρνών και έναν (1) εκπρόσωπο 
εργαζομένων της επιχείρησης.

Από τα παραπάνω τα μέλη αυτά, το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ορίζει δύο άτομα για την κάλυψη των θέσεων 
του προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμ−
βουλίου.

Άρθρο 7 –
Σκοπός της Επιχείρησης

Για την ανάπτυξη του Δήμου Αχαρνών, ο σκοπός της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουρ−
γιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που 
αναφέρονται μεταξύ των ακόλουθων τομέων:

α) Πολιτισμού και Παιδείας, στον οποίο περιλαμβά−
νεται, ιδίως:

1. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

2. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία δεν ανήκουν 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.

3. Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολι−
κών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δη−
μόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

4. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
τους σε αυτά.

5. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

6. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού (και γε−
νικότερα η ανάπτυξη του τουρισμού χωρίς εμπορικό 
χαρακτήρα).

7. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
8. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
9. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
10. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

β) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον 
οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρί−
της ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία Δομών όπως 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικι−
ωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή 
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων 
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αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων.

3. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

4. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

γ) Περιβάλλον:
1. Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−

σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, εφόσον προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία

2. Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
3. Παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία.

δ) Δημοτική Συγκοινωνία:
1. Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.
ε) Έρευνα − Τεχνολογία:
1. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και 

τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου.

Άρθρο 8 –
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται σε 
300.000€.

Άρθρο 9 –
Πόροι της Επιχείρησης

Οι πόροι−πηγές εσόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αχαρνών είναι:

1. Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση 
τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης (βάσει 
του άρθρου 259 του ν. 3463/2006).

2. Έσοδα από αποδέκτες των προσφερόμενων από 
την Επιχείρηση υπηρεσιών.

3. Έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώ−
πιση έκτακτων αναγκών. 

4. Είσπραξη τελών για λογαριασμό του Δήμου μέσω 
του προσωπικού και συνεργατών της ΚΕΠΕΔΑ για τη 
χρηματοδότηση του Διετούς Προγράμματος Δράσης 
της Επιχείρησης.

5. Έσοδα από ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα Δημο−
σίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

6. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης Τοπικών, Εθνικών 
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτο−
βουλιών καθώς και έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και 
τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και τα ειδικά προγράμματα 
αυτών.

7. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις.
8. Έσοδα από ενοικίαση χώρων και εν γένει την αξι−

οποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης.
9. Έσοδα από εισφορές, δωρεές διαφόρου τύπου, χο−

ρηγίες, κληροδοτήματα.

10. Έσοδα από εισιτήρια και πώληση αναμνηστικών 
αντικειμένων.

11. Δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τις τράπεζες 
κάθε κράτους−μέλους της ΕΕ και τις τράπεζες και τα 
ταμεία της ΕΕ.

12. Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
13. Έσοδα από λοιπές πηγές.

Άρθρο 10 –
Λύση της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 
διάρκειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των μελών του, και πράξη του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η Επιχείρη−
ση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

Την λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρι−
ση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης όσα 
περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στον 
Δήμο.

Η εκκαθάριση διενεργείται από εκκαθαριστές που 
ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια−
χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από 
τις σχετικές με τις δημοτικές επιχειρήσεις διατάξεις 
του ν. 3463/2006.

Άρθρο 11 –
Ακροτελεύτια Διάταξη

Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών 
ύψους 300.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2009. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 24 Αυγούστου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 F

   Αριθμ. KO/οικ. 1728/09 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του 

τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Πολεοδο−
μίας − Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κα−
στοριάς, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2009.

  Ο NOMAPXHΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παράγραφος 7 του 

ν. 2738/1989.
3. Την ανάγκη απασχόλησης της υπαλλήλου του τμή−

ματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας − 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος εκτός καθορισμένου 
ωραρίου εργασίας.

4. Την έλλειψη σε προσωπικό του κλάδου ΠΕ Επιστή−
μης Περιβάλλοντος αλλά και συναφών κλάδων, στην 
Διεύθυνση Πολεοδομίας − Χωροταξίας και Περιβάλλο−
ντος της Ν.Α. Καστοριάς για την κάλυψη των αναγκών 
του αντίστοιχου τμήματος.
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5. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
της Ν.Α. Καστοριάς, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου 
του κλάδου ΠΕ Επιστήμης Περιβάλλοντος, ο οποίος και 
υπηρετεί στη Διεύθυνση Πολεοδομίας − Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος της Ν.Α. Καστοριάς, με απόσπαση από 
τη Ν.Α. Ηρακλείου για καθορισμένο χρονικό διάστημα 
ανερχόμενη κατ’ εκτίμηση σε διακόσιες σαράντα (240) 
ώρες, συνολικά, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2009.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε (2000) 
ευρώ.

Η καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας του υπαλλή−
λου του κλάδου ΠΕ Επιστήμης Περιβάλλοντος της Διεύ−
θυνσης Πολεοδομίας − Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
της Ν.Α. Καστοριάς, κρίνεται αναγκαία, προκειμένου 
να καλύπτονται έκτακτες και εποχιακές υπηρεσιακές 
ανάγκες, για τους παρακάτω λόγους:

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥ−
ΛΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΣΕ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΟ−
ΔΙΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑ−
ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Η παρουσία του στις ανωτέρω επιτροπές είναι επιβε−
βλημένη στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε 
ότι κάποιες από τις επιτροπές αυτές συνεδριάζουν σε 
εβδομαδιαία βάση, η σύνταξη των υπομνημάτων των 
επιτροπών αυτών επειδή απαιτεί αναζήτηση του ισχύ−
οντος νομοθετικού πλαισίου κάθε φορά γιατί σχεδόν 
κάθε υπόθεση είναι και μοναδική και με δεδομένη την 
έκρηξη που έχει συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια στη 
περιβαλλοντική νομοθεσία αλλά και την τροποποίηση 
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στο οποίο έχει 
πλέον συμπεριληφθεί και περιβαλλοντική νομοθεσία δεν 
μπορεί παρά να γίνει εκτός ωραρίου λειτουργίας.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ − ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΝΩΜΟ−
ΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥ−
ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Η γραφική διεκπεραίωση των ανωτέρω θεμάτων είναι 
αδύνατον να ολοκληρωθεί εντός του ωραρίου.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. (ηχομετρήσεις, αμμοληψίες, μπα−
ζώματα, ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων κ.τ.λ). η 
διενέργεια αυτοψιών για την αντιμετώπιση θεμάτων 
υποβάθμισης περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνεται το 
ταχύτερο δυνατόν, δηλαδή κατά το χρόνο διενέργει−
ας της παράβασης, αφενός μεν για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος στο χρόνο εμφάνισής του η τη λήψη 
μέτρων για το μετριασμό τουλάχιστον των επιπτώσε−
ων του και αφετέρου για την καλύτερη εκτίμηση της 
ύπαρξης ή μη υπαιτιότητας νια την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων. Είναι γενικά αποδεκτό άτι οι παράνομες ερ−
γασίες εκτελούνται κατά κύριο λόγο εκτός ωραρίου 
υπηρεσιών νια την αποφυγή του ελέγχου από αυτές.

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕ−
ΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, τα οποία 
και πραγματοποιούνται πάντα εκτός ωραρίου λειτουρ−
γίας.

Οι πιστώσεις για τη δαπάνη της υπερωριακής απα−
σχόλησης της εν λόγω υπαλλήλου θα καλυφθούν από 
τον ΚΑΕ 0511 για τις απογευματινές ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καστοριά, 26 Ιουνίου 2009

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

    Στην υπ’ αριθμ. 3021/22.4.2009 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών (καθορισμός αντιτίμου βι−
βλιαρίων διαβατηρίων κ.α.» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
1702/17.8.2009/τ.Β΄ και αφορά περιεχ. 1, σελ. 21632, στήλη 
1η, στίχος 3ος επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο: «…πενήντα πέντε (55) ευρώ…»
Στο σωστό: «…πενήντα τρία (53) ευρώ…».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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