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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22143/Γ2
Αναπλήρωση διδακτικών ωρών.

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄).
β) Των άρθρων 51 και 53 του ν. 1566/1985, όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄).
γ) Του άρθρου 2 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α΄).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄
98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της
απόφασης δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον
Κρατικό Προϋπολογισμό, από τον οποίο καλύπτονται
τέτοιου είδους δαπάνες, με εγγεγραμμένες πιστώ−
σεις του οικείου φορέα και ΚΑΕ που επαρκούν για την
αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιπτώσεων ανάθεσης
υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς για την
αναπλήρωση διδακτέας Ύλης.
2. Την ανάγκη αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών
ωρών, αποφασίζουμε:
1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η ανα−
πλήρωση είναι δυνατό να εξασφαλίζεται, σταδιακά, με
τους παρακάτω τρόπους:
α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.
β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμε−
ρων εκδρομών.
γ. Προσθήκη διδακτικών ωρών μετά την ολοκλήρωση
του ημερησίου προγράμματος, όπου ο σύλλογος κρίνει
εφικτό ότι μπορεί να γίνει.
δ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποι−
ούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
ε. Αξιοποίηση Σαββάτων.
στ. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους πα−
ραπάνω τρόπους και απαιτηθεί παράταση του διδακτι−
κού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του ΥΠΕΠΘ,
βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμέ−
νη εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης,
σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής καθοδήγησης.
2. Για τη διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκα−
λίας που έχουν χαθεί, το Σχολικό Συμβούλιο, μετά από
εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, του παιδαγωγικά
υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου, του Συλλόγου Γονέων και
του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών του κάθε σχολείου,
διατυπώνει τη γνώμη του στο Διευθυντή της Διεύθυνσης
ή τον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Δ.Ε μέχρι την
τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/μιας Εκπαίδευσης
ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου εισηγείται τον τρόπο
αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης
της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκ−
παίδευσης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Σε περίπτωση που δεν διατυπωθούν εισηγήσεις σύμ−
φωνα με τα παραπάνω, ο τρόπος αναπλήρωσης των μα−
θημάτων διατυπώνεται προς το ΥΠΕΠΘ από τον οικείο
Διευθυντή Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο Γραφείου μέσω
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 7104/153
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Δήμου Νέας Περάμου Ν. Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
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 δια−
τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας 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. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4603/31.12.2007 απόφαση του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός
ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζο−
μένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλ−
λεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολογιακού εξαμήνου 2008».
14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση
και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/
Α΄/30.5.1997).
15. Το υπ’ αριθμ. 70208/21.1.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

16. Την από 7.2.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2008, στον ΚΑΕ
20.6022.0001 ποσόν 60.000,00€, στον ΚΑΕ 25.6022.0001
ποσόν 1.500,00€, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για α) για
δέκα πέντε (15) μισθωτούς (1 τεχνικό ύδρευσης, 12 ερ−
γάτες καθαριότητας, 1 οδηγό απορριμματοφόρου ΔΕ
και 1 οδηγό απορριμματοφόρου ΥΕ), με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μέχρι 15 ώρες
το μήνα, ο καθένας και β) για πέντε (5) μισθωτούς (2
οδηγούς και 3 εργάτες) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέχρι 15 ώρες το μήνα, ο
καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απα−
σχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 30.6.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθμ. 7599/161
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
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 δια−
τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας 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.».

