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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6984 (1)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/13190/02 (ΦΕΚ 

896/Β΄/16.7.2002 και ΔΙΑΔΠ/Α/16959/02 (ΦΕΚ 1189/
Β΄/12.9.2002 αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με 
την χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, που δι−
εκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρα−

γράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» Φ.Ε.Κ. 
102/Α΄/1.5.2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
από την παρ. 5 του αρθ. 11 του ν. 3146/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄/ 
125/23.5.2003), την παρ. 4 του αρθ. 24 του 3200/2003 
(Φ.Ε.Κ. Α΄/281/9.12.2003) καθώς και το άρθρο 16 του 
ν. 3345/2005 (Φ.Ε.Κ. 138/Α΄/16.6.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέ−
σεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις» Φ.Ε.Κ. 75/Α/11.6.1986, 
σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του αρθ. 2 της από 
21.12.2001 ΠΝΠ (Φ.Ε.Κ. Α΄/288/21.12.2001) «Αρμοδιότητα 
των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλο−
τριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις» Φ.Ε.Κ. 45/Α/1999.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002/Φ.Ε.Κ. 1276Β΄ 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου της Υπεύθυνης 
Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75)».

5. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρ. 24 του ν. 3200 
(Φ.Ε.Κ. Α/281/2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983− 
Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης−, ίδρυση 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατά−
ξεις», με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Δι−
οίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. 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 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

7. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του 
ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄/2004) «Ρυθμίσεις για την ορ−
γάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους ΟΤΑ» 

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/13190/2002 (ΦΕΚ 896/Β΄/2002) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός διοικητικών δι−
αδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα 
διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ)», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της 
από την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/16959/2002 (Φ.Ε.Κ. 1189/
Β΄/2002 όμοια απόφαση. 

9. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποι−
ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/13190/2002 
(Φ.Ε.Κ. 869/Β΄/16.7.2002 απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως 
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αυτή ίσχυε μετά την τροποποίησή της από την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/16959/2002 (ΦΕΚ 1189/Β΄/12.9.2002) απόφαση, 
σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, η 
οποία διεκπεραιώνεται και από τα ΚΕΠ ως εξής:

Τα δικαιολογητικά 2 και 3 που αναγράφονται στην 
σελίδα 2 του αντίστοιχου εντύπου αίτησης − υπεύθυνης 
δήλωσης για την ανωτέρω διαδικασία καταργούνται και 
αντικαθίστανται με το ορθό «Απόδειξη λογαριασμού 
ΔΕΚO ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημό−
σιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). 

Στην περίπτωση που η ιδιότητα του μόνιμου κατοί−
κου δεν αποδεικνύεται αιτιολογημένα από τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδειχθεί αυτή από τον 

ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο μέσο, όχι όμως μόνο 
με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου. 

Το έντυπο, που αντιστοιχεί στην πιο πάνω διαδικασία 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της και είναι αυτό που θα χρησιμοποι−
είται από τα Κ.Ε.Π. και τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες 
για τη διευκόλυνσή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ]

[Ταχυδρομική Διεύθυνση ΚΕΠ, τηλέφωνο, φαξ και email για επικοινωνία]

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας».

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣ: *

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

*Οικείο Δήμο ή Κοινότητα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας: Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ:  Fax:   E – mail:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον
του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από
δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ
:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ
:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ:  Fax:  E– mail:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ]

[Ταχυδρομική Διεύθυνση ΚΕΠ, τηλέφωνο, φαξ και email για επικοινωνία]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

1. Αστυνομική Ταυτότητα
� � �

2. Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της
οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) � � �

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εάν η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, η έννοια του οποίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια και εξετάζεται οτιδήποτε αποδεικνύει την κύρια και
μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου (π.χ. διατήρηση κατοικίας, η εργασία, η επαγγελματική δραστηριότητα, διενέργεια αυτοψίας από όργανα
της δημοτικής Αστυνομίας, την ίδια αντίληψη του Δημάρχου κ.λ.π.). Διευκρινίζεται ότι: α) η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπρορεί
να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο, και β) σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης μονίμου
κατοικίας με την παράθεση ειδικής αιτιολογίας.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

 1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη
Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………….

 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας

 3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο………………………………………………………………..

 4 Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

 5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:………………………………………………………….……

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη
υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει
την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

…….……………..20…………..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα
:

Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα
:

Επώνυμο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

1. Αστυνομική Ταυτότητα
� � �

2. Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της
οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) � � �

ΧΡΟΝΟΣ: Έως ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη
υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

(Ημερομηνία)
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Αριθμ. 1033049/682/Α0012 (2)
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 «Μέτρα 

αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενικο−
ποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 15Α/28.1.2004).

2. Την 1104059/7953/29.12.04 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων που καθορίζει τον τρόπο 
πληρωμής του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, 
τον χρόνο πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά, την αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, 
την αρχή πληρωμής αυτής, τον τρόπο λογιστικής τα−
κτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 
(ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανα−
θέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουρ−
γούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/13.2.2006 
(ΦΕΚ 204 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

4. To γεγονός της μη έγκυρης χορήγησης των απαραί−
τητων πιστοποιητικών από τα αρμόδια ΑΕΙ και ΤΕΙ.

5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται έως και 14.4.2006 ο χρόνος υποβο−
λής της αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού 
επιδόματος των φοιτητών που προβλέπεται από την 
υπ’ αριθμ. 1104059/7953/29.12.2004 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παι−
δείας & Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ANTΩNIOΣ MΠΕZAΣ

F
Αριθμ. 3216 (3)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ιατρών 
με σύμβαση του ΣΑΒ Ελευσίνας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών»  όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4848/19.12.2005 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ....Α΄...... ημερολογια−
κού εξαμήνου 2006».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. Γ23/5/30.1.2006 έγγραφο του ΙΚΑ, και 
το υπ’ αριθμ. Φ.80425/2981/624/16.2.2006 έγγραφο του 
τμήματος Π.Φ.Κ.Α. της Γεν. Γραμμ. Κοινων. Ασφαλίσεων.

16. Την από 3.3.2006 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον ΚΑΕ 0261 και ΚΑΕ 0263,ποσόν 52.128,00 €, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για 4 γιατρούς 

με σύμβαση του ΣΑΒ Ελευσίνας μέχρι 5.200 συνολικά, 
πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής εργασίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2006

Οι Γενικοί Γραμματείς
 Δημοσιονομικής Πολιτικής Απασχόλησης
 του Υπουργείου Οικονομίας και Κοινωνικής
 και Οικονομικών Προστασίας
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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Αριθμ. 3069 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου Ν. Περάμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093.0022/5.2.2004 κοινή υπουρ−

γική απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4848/19.12.2005 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και  εργασίες Α΄ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2006.

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 1913/3.1.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ 
και τις υπ’ αριθμ. 273/2005 και 275/2005 αποφάσεις του 
Δ.Σ του Δήμου Ν. Περάμου.

16. Την από 14.2.2006 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστω−
ση στον προϋπολογισμό του Δήμου Ν. Περάμου ΚΑΕ 
20.6022.0001 ποσό 75.000 € και ΚΑΕ 25.6022.0001 ποσό 

1500 € καθώς και ΚΑΕ 20.6042.0001 ποσό 6.000 €, απο−
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία 26 υπαλλήλων 
ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Ν. Περάμου ως εξής:

Α) Για 16 άτομα ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (1 
τεχνικός ύδρευσης, 1 οδηγό απορριμματοφόρου ΔΕ, 1 
οδηγός απορριμματοφόρου ΥΕ και 13 εργάτες καθαρι−
ότητας) μέχρι 15 ώρες το μήνα ο καθένας

Β) για 5 άτομα Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(2 οδηγούς, 3 εργάτες καθαριότητας) μέχρι 15 ώρες το 
μήνα ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής 
απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και έως τις 30.6.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2006

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ
F

Αριθμ. 8903/2 (5)
Συμπλήρωση Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διεθνούς 

Κλειστού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για 
την υλοποίηση του έργου: «Κρατική Ταινιοθήκη: Ψη−
φιοποίηση και Διάθεση Οπτικοακουστικού Υλικού».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού 

της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθ−
μίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρ−
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
102/Α/24.5.2004).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3166/2003 
(ΦΕΚ 178/Α/2.7.2003) «Οργάνωση και λειτουργία των Γρα−
φείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον 
ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης».

4. Την υπ’ αριθμ. 21021/Η/19.10.2005 απόφαση επαναπρο−
κήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία 
για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Κρατική Ταινιοθήκη: 
Ψηφιοποίηση και Διάθεση Οπτικοακουστικού Υλικού».

5. Την υπ’ αριθμ. 21041/Η/10.10.2005 Διακήρυξη Διεθνούς 
Κλειστού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε 
Ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του 
έργου: «Κρατική Ταινιοθήκη: Ψηφιοποίηση και Διάθεση 
Οπτικοακουστικού Υλικού».

6. Την υπ’ αριθμ. 21740/Ζ/26.10.2005 (ΦΕΚ 1503/Β/1.11.2005) 
απόφαση: «Σύσταση−Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διε−
θνούς Κλειστού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου 
για την υλοποίηση του έργου: «Κρατική Ταινιοθήκη: Ψη−
φιοποίηση και Διάθεση Οπτικοακουστικού Υλικού».

7. Τις υπ’ αριθμ. 23669/Ζ/23.11.2005 (ΦΕΚ 1638/Β/ 
25.11.2005) και 4505/2/16.2.2006 (ΦΕΚ 257/Β/1.3.2006) 
αποφάσεις τροποποίησης ως προς την αντικατάστα−
ση μέλους.
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8. Το υπ’ αριθμ. 1370/24.03.2006 Υπηρεσιακό Σημείωμα 
της Γενικής Γραμματέως Επικοινωνίας.

9. Την υπ’ αριθμ. Υ94/26.5.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενι−
κού Γραμματέα Επικοινωνίας και διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Ενημέρωσης» (ΦΕΚ 153/Γ/2004), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την Ειδική Επιτροπή Διενέργειας Δι−
εθνούς Κλειστού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδό−
χου για την υλοποίηση του έργου: «Κρατική Ταινιοθήκη: 
Ψηφιοποίηση και Διάθεση Οπτικοακουστικού Υλικού» 

και ορίζουμε τον Αμπντούλ Μάλακ, Ηλεκτρολόγο/Ηλε−
κτρονικό Μηχανικό, ως Μέλος.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
21740/Ζ/26.10.2005 απόφαση, όπως αυτή έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2006

Η Γενική Γραμματέας Επικοινωνίας
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΔΑ−ΧΕΙΜΩΝΑ


