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Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002
(ΦΕΚ 24 Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄−98).
3. Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ
1340/Β) «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων και αρμο−
διοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρε−
σιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονά−
δων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων, όπως
έχει και ισχύει με τις όμοιες αποφάσεις: (132947/Γ6 (ΦΕΚ
1809 Β/4.12.2003), 353.1/1/4517/Δ1 (ΦΕΚ 64 Β/24.1.2003),
33240/Γ6 (ΦΕΚ 470 Β/11.4.2005), Φ.353.1/3/102865/Δ1
(ΦΕΚ 1461 Β/21.10.2005), Φ353.1/135/147696/Δ1 (ΦΕΚ Β
2487/31.12.2007).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/δ1/8.10.2002
απόφαση ως εξής:
Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος (10), το κεί−
μενο της οποίας έχει ως εξής:
«..10. Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του
προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης,
αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές
μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επίσης είναι εκκαθαριστές
των αποδοχών των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής
αρμοδιότητάς τους».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Στο άρθρο 24 προστίθεται παράγραφος 32, το κείμενο
της οποίας έχει ως εξής:
«...32. Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του
προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία Εκπαίδευσης,
αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές
μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επίσης είναι εκκαθαριστές
των αποδοχών των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής
αρμοδιότητάς τους».
Στο άρθρο 28 παρ. 2 το εδάφιο θ αντικαθίσταται ως
εξής:
«...θ. Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής
των στοιχείων εκκαθάρισης των αποδοχών του προ−
σωπικού της σχολικής μονάδας στο Γραφείο ή τη Δι−
εύθυνση Εκπαίδευσης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ: Φ5α/6755/661 Δ¨3
(2)
Συμπλήρωση Τιμολογίου Αμοιβής φορτοεκφορτωτών
Λιμένα Κω.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ.
98/Α/2005),
β) του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα−
σίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/1989),
γ) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), όπως
έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 90 του
Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),
δ) του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»
(Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009), και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 221/Α/5.11.09).
ε) του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009),
στ) του άρθρου 37 του Ν. 3239/1955 και του άρθρου
3 του Κ.Ν. 5167/1932).
2. Το αριθμ 04/22−12−2009 πρακτικό της Ε.Ρ.Φ.Λ Κω, το
οποίο εστάλη με το αριθμ. 2416/3−3−2009 έγγραφο της
Ε.Ρ.Φ. Λιμένα Κω.
3. Το αριθμ. 13398/55/29−3−2010 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.
4. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμαστε εν μέρει, την πρόταση της Ε.Ρ.Φ.Λ
Κω, όπως διατυπώθηκε στο αριθμ. 04/22−12−2009 πρακτι−
κό της και εγκρίνουμε την συμπλήρωση του Τιμολογίου
Αμοιβής των φορτοεκφορτωτών Λιμένα Κω (κατηγορία
Β΄ «ειδικά φορτία», αριθμ. (17) «οικοδομικά υλικά» με νέες
κατηγορίες που αφορούν αντίστοιχα φορτοεκφορτώ−
σεις ως εξής:

Α) Αδρανή υλικά (άμμος θαλάσσης, μαρμαρόσκονη,
χαλίκι, κ.τ.λ.) κατά τόνο 0,30 ευρώ.
Β) Γυψοσανίδες κατά τόνο 2,20 ευρώ.
Γ) Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) κατά κυβικό 1,30
ευρώ.
Δ) Ίτονγκ και άλφα μπλοκ (πορομπετόν) κατά κυβικό
2,20 ευρώ.
Ε) Τούβλα (0−1.000 kg) κατά παλέτα 1,60 ευρώ.
2. Το παραπάνω τιμολόγιο προσαυξάνεται με τις υπέρ
τρίτων νόμιμες εργοδοτικές εισφορές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Φ5α/2389/297/Δ3:2010
(3)
Αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής
των φορτ/τών, κομιστών Τελωνείων, αχθοφόρων και
σημειωτών Λιμένων έτους 2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ.
98/Α/2005),
(β) του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα−
σίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/1989),
(γ) τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν
με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),
(δ) του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»
(Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009), και του Π.Δ. 189 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ.
221 /Α/5.11.09),
(ε) του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009),
(στ) τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3239 /1955 και
του άρθρου 3 του Κ.Ν. 5167/ 1932,
(ζ) του Ν. 2362/1995 (Α΄247).
2. Τις σχετικές προτάσεις των Ε.Ρ.Φ.Λ. όπως διατυπώ−
θηκαν στα σχετικά πρακτικά τους.
3. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρο−
μική ισχύ.
4. Το αριθ. 14910/76/8−04−2010 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Οικονομικών αναφορικά με την αναπροσαρμογή των
Τιμολογίων Αμοιβής των φορτ/τών, κομιστών Τελωνείων,
αχθοφόρων και σημειωτών Λιμένων για το έτος 2010.
5. Την εξέλιξη του Δείκτη τιμών Καταναλωτή και την
εισοδηματική πολιτική για το έτος 2010.
6. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε για το έτος 2010, την αναπροσαρμογή
των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορ−

