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Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/

Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 
2010».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 155 παρ. 11 του 

Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117/τ.Α΄/5−6−2007), «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εξωτερικών».

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 
(ΦΕΚ Α 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003(ΦΕΚ 
297 Α΄/23.12.2003).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010/ΦΕΚ/
Α/40/15.3.2010.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/8098/0022/9−2−2004 (ΦΕΚ/Β/332/11−
2−2004) κοινή υπουργική απόφαση.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/93, περί ανα−
δρομικότητας των αποφάσεων.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

8. Τις υπ’ αριθμ.: ΠΥΣ 67/86 (ΦΕΚ 70/Α/5−6−86), ΠΥΣ 
63/88 (ΦΕΚ 147/Α/1−7−88), ΠΥΣ 9/11−1−90 (ΦΕΚ4/τ.Α΄/
15−1−90), ΠΥΣ 162/12−11−93, ΠΥΣ 30/96 (ΦΕΚ 46/Α/11−3−96).

9. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ2/7059/0022/ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/37/4−2−10 
κοινή υπουργική απόφαση.

10. Το Νόμο 3697/2008/ΦΕΚ 194Α με τον οποίο καταρ−
γήθηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί.

11. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρ−
χουν Διευθύνσεις που είναι υποχρεωμένες να εργάζο−
νται υπερωριακά, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστα−
τικών και κρίσεων, ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη 
βάση, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία με τις 
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, λόγω της κατά χώρα 
διαφοράς ώρας.

12. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/Β/262/15.3.2010 
υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση απογευματινής, 
νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερω−
ριακής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξω−
τερικών για το έτος 2010».

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
ετήσια δαπάνη 17.800,00 περίπου ΕΥΡΩ, για την οποία 
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογι−
σμό εξόδων του Υπουργείου μας (φορέας 09−110 ΚΑΕ 0511, 
0512) τρέχοντος οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/
Β/262/15.3.2010 υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

Α. Συμπληρώνουμε δύο νέες παραγράφους ως εξής:
21. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−

σχόληση σε 5 υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και ΑΣ μέχρι 30 ώρες το 
μήνα για τον καθένα.

22. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 3 υπαλλήλους στο Πολιτικό Γραφείο της Ει−
δικής Γραμματέως Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων 
μέ’χρι 17 ώρες το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή 
υπερωριακή εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 8 
ώρες το μήνα για τον καθένα και για εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών (πέραν της υποχρεωτικής) μέ−
χρι 10 ώρες το μήνα για τον καθένα. Επίσης σε 2 μονί−
μους υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο της Ειδικής 
Γραμματέως Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων για 
απογευματινή υπερωριακή απασχόληση μέχρι 30 ώρες 
το μήνα για τον καθένα.

Β. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 12 του διατακτικού 
ως εξής:

12. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 60 υπαλλήλους του Κλάδου Επικοινωνιών 
και Πληροφορικής της ΣΤ2 Διευθύνσεως Μηχανογρα−
φήσεως, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, μέχρι 16 
ώρες το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή υπερωριακή 
εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 16 ώρες το 
μήνα για τον καθένα και για εργασία κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 
16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/
ΦΕΚ/Β/262/15.3.2010 απόφαση με θέμα «Έγκριση απογευ−
ματινής, νυκτερινής. Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εξωτερικών για το έτος 2010».

Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δη−
μοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

F
    Αριθμ. Μ 3615.2/02/10 (2)
Τροποποίηση− Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού 

των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Κ/ΑΕΝ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 του Ν. 2638/1998 «Οργάνωση και 

λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές 
ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 204 Α), όπως τροποποιήθηκε− συμπληρώθηκε και 
ισχύει μέχρι σήμερα.

β) Του Π.Δ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
οικονομικών, συγχώνευση... και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213 Α).

γ) Του Π.Δ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α).

δ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦEK 221 A).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α).

στ) Της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΠΘ/ΥΕΝ αριθμ. Μ 2115.2/5/99/ 
14−09−1999 «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Κ./ΑΕΝ)» (ΦΕΚ 1853 
Β/06−10−1999), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Μ 3615.2/04/2000 (ΦΕΚ 1260 Β/18−10−2000) όμοια Κ.Υ.Α.

2. Την αριθμ. 1120/Η/07−01−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και 
Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1Β/08−01−2010).

3. Την ανάγκη συγκρότησης του Ανώτερου Πειθαρχι−
κού Συμβουλίου των ΑΕΝ για το έτος 2010.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 
28 εις το προοίμιο της παρούσης (1στ) αναφερόμενης 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:

//δ) Οι με τα στοιχεία δ και ε πειθαρχικές ποινές 
επιβάλλονται μετά από απόφαση του ανώτερου Πει−
θαρχικού Συμβουλίου των ΑΕΝ.

Το Ανώτερο Πειθαρχικό Συμβούλιο των ΑΕΝ απαρτί−
ζεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Ναυτικών (ΔΕΚΝ) ως πρόεδρο με αναπληρωτή του τον 
νόμιμο αντικαταστάτη του και μέλη:

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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1. Τον Τμηματάρχη του Α΄ Τμήματος της ΔΕΚΝ με 
αναπληρωτή του τον νόμιμο αντικαταστάτη του.

2. Ένα εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδος (Ν.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν Διευθυντή σχολής ΑΕΝ με τον αναπληρωτή 
του και

4. Ένα εκπρόσωπο του συλλόγου σπουδαστών της 
ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με τον αναπληρωτή του. Η συγκρό−
τηση του Ανώτερου Πειθαρχικού Συμβουλίου των ΑΕΝ 
γίνεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού. Χρέη 
Γραμματέα και αναπληρωτή του ανατίθενται με την 
απόφαση συγκρότησης σε κατώτερους αξιωματικούς 
Λ.Σ. ή σε μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους με βαθμό Α΄ ή 
Β΄ της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών. Το Συμβούλιο 
βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρόντων 
μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων και οι αποφά−
σεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Συμπληρωματικά και όπου απαιτείται, είναι εφαρμο−
στέες οι διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου (Συλλογικά 
όργανα της Διοίκησης) του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45 Α΄) όπως ισχύει//.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. 159550/Α1 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων του 

Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τή−
νου για το έτος 2010. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

297/Α).
2. Την υπ’ αριθμ. 36/15−12−2009 απόφαση της Διοικού−

σας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγ−
γελιστρίας Τήνου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που 
επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση για υπαλλήλους 
του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τή−
νου το έτος 2010 ως εξής:

α) Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι την 
22α ώρα και μέχρι 31−12−2010 (ΚΑΕ 0261).

1. Έξι (6) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ για 217 ώρες συ−
νολικά.

2. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 14 ώρες 
συνολικά.

3. Δεκατριών (13) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ για 410 
ώρες συνολικά.

4. Δεκαεννέα (19) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ για 686 
ώρες συνολικά.

β) Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, πέ−
ραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, μέχρι 31−12−2010 
(ΚΑΕ 0263).

1. Έξι (6) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ για 684 ώρες 
συνολικά.

2. Δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ για 384 ώρες 
συνολικά.

3. Δέκα τριών (13) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ για 840 
ώρες συνολικά.

4. Δεκαέξι (16) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ για 1.140 
ώρες συνολικά.

γ) Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής μέχρι 
31−12−2010 (ΚΑΕ 0263).

1. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 80 ώρες.
2. Επτά (7) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ για 1.520 ώρες 

συνολικά.
3. Δεκαέξι (16) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ για 3710 

ώρες συνολικά.
Η δαπάνη ύψους 49.861,74 ευρώ θα βαρύνει τον προ−

ϋπολογισμό του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγε−
λιστρίας Τήνου, στον οποίο έχουν εγγραφεί σχετικές 
πιστώσεις συνολικού ποσού 60.000 ευρώ.

Η απόφαση ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 36590/Γ2 (4)

Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 45 παρ. 3 και του άρθρου 18 παρ. 4 του 

ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄).
2. Του άρθρου 18 του ν. 2303/1995 (Φ.Ε.Κ. 80 Α΄).
3. Του άρθρου 13 του π.δ. 201/1998 (Φ.Ε.Κ. 161 Α΄).
4. 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 
(Φ.Ε.Κ. 98 Α΄),

5. Την υπ’ αριθμ. 13324/Γ2/07−02−2006 (Φ.Ε.Κ. 206 Β΄) Υ.Α.
6. Τις διατάξεις της αρ. 1120/Η/07−01−2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1 Β΄)

περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ότι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυ−
νατό να πραγματοποιούνται επισκέψεις στο Ίδρυμα 
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό 
και τη Δημοκρατία» των σχολείων της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται, 
ύστερα από αίτηση τους, από το Ίδρυμα της Βουλής 
των Ελλήνων ως ακολούθως:

Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις εκπαιδευτικές 
εκδρομές, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφο−
ρούν στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όλων των τάξεων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



5534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχο−
λείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτούνται 
τα εξής:

α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της 
Βουλής των Ελλήνων.

β. Πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βου−
λής των Ελλήνων.

γ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέ−
ψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και της 
μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή, ή του 
ιδίου αν είναι ενήλικος, που κατατίθεται στο Διευθυντή 
του σχολείου, με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του 
μαθητή στην επίσκεψη.

ε. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου 
σχολείου.

στ. Γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου Σχολικού Συμ−
βούλου, του Προϊστάμενου του οικείου Γραφείου ή του 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής 
των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορεί να 
είναι μέχρι δύο (2) διανυκτερεύσεις ενώ για τη νησιωτική 
Ελλάδα και τις ακριτικές−παραμεθόριες περιοχές μέχρι 
τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Οι επισκέψεις στο Ίδρυμα 
της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποιούνται για μεν 
την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διδακτικού έτους, για δε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
από την έναρξη του διδακτικού έτους μέχρι και δεκα−
πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Για 
τις επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 
απαιτείται η συμμετοχή του ½ των μαθητών της τάξης. 
Όσον αφορά στους συνοδούς, η αναλογία ορίζεται σε 
έναν εκπαιδευτικό ανά 25 μαθητές και επιπλέον ορίζε−
ται ένας αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι 
μόνιμος εκπαιδευτικός. Για τους μαθητές της Πρωτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η συμμετοχή των 
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών στο πρόγραμμα 
των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. 
Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την εφαρμογή του 
προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την 
έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς.

Οι εκπαιδευτικοί − συνοδοί δικαιούνται τις νόμιμες 
αποζημιώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2010

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
(5)

    Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, της ενιαίας ειδικότητας Ερ−
γατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ του Υπουργείου Πολι−
τισμού και Τουρισμού..

  Με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/16479/17−2−2010 απόφα−
ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του
Ν. 3230/2004, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο Χαχαλιός Γεώργιος 
του Μιχαήλ, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, της ενιαίας ειδικότητας Ερ−
γατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ του ΥΠ.ΠΟΤ., σε συνιστώ−
μενη με την ανωτέρω απόφαση προσωποπαγή θέση, 
της ειδικότητας ΔΕ Νυχτοφυλάκων, στον Αρχαιολογικό 
Χώρο Θέρμης, αρμοδιότητας της Κ΄ Εφορείας Προϊ−
στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με ταυτόχρονη 
δέσμευση κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού 
του κλάδου ΔΕ Εργατοτεχνιτών, κατανεμημένη στην 
ανωτέρω Εφορεία, με 13° μισθολογικό κλιμάκιο της ΔΕ 
κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο 
τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠ.ΠΟ.Τ./961/23−2−2010).

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

F
(6)

    Μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου.

  Με την 8/2010 απόφαση του Προέδρου του Νομι−
κού Προσώπου Οργανισμός Άθλησης του Δήμου Ξάν−
θης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν.3801/09, τις ισχύουσες διατάξεις του
Π.Δ 410/88, του άρθρου 181 του ν. 3584/07 και του άρ−
θρου 233 του ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με το 18° 
πρακτικό της από 19−11−2009 συνεδρίασης του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης, μετατάσσεται 
με μεταφορά θέσης, ο Χριστόδουλος Θεοδωρίδης του 
Μιχαήλ, του κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
από το Δήμο Ξάνθης στον Οργανισμό Άθλησης του 
Δήμου Ξάνθης.

Η δαπάνη που θα προκληθεί για τη μισθοδοσία του 
ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 06.6021 «τακτικές απο−
δοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010 του 
ως άνω Νομικού Προσώπου.

(Αριθμ. βεβ. Προέδρου του Οργανισμού Άθλησης του 
Δήμου Ξάνθης 431/3.12.2009).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
  Η Διευθύντρια

Κ. ΒΑΓΓΛΗ

F
(7)

    Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

  Με την αριθμ. 1/2010 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. 
του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 181 του
Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμό−
διων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Δημάρχου Ηλιού−
πολης, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ, 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




