Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2007.08.03 12:37:50
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

19597

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1323
30 Ιουλίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής
υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέ−
σων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ
και μέτρα προληπτικής ιατρικής
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υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των
ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής .........................
Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων περί διοίκη−
σης του Κανονισμού της «Εφορείας των εν Πα−
πίγκω Καλλινείων Σχολείων»...............................................
Τροποποίηση 1η προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοη−
γικής Υπηρεσίας έτους 2007. ..............................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε είκοσι ένα
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σίας ΙΔΑΧ..............................................................................................
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Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στον Μπαρμπέρη Ιωάννη του
Κων/νου. .................................................................................................
Παράταση προθεσμίας εγγραφών στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
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ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 88555/3293/
4.10.1988 κοινή υπουργική απόφαση «Υγιεινή και Ασφά−
λεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν.
1836/1989.
β. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του π.δ. 396/1994
(ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές εξοπλισμών ατομικής προ−
στασίας εργαζομένων».
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
δ. Την υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006
τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
ε. Τα αριθ. 105/2.2.2007 και 383/29.3.2007 έγγραφα της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τα οποία ζητούν την τρο−
ποποίηση της αριθ. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006
τ.Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.
στ. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση των διατά−
ξεων της αριθ. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006 τ.Β΄)
κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος
των προϋπολογισμών των οικείων Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, η
οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί.
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ζ. Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και καθορι−
σμός Αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 201/1995).
η. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (Β΄ 527)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης », όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 17398/13.9.2005(Β΄1284)
όμοια απόφαση.
θ. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (Β΄ 501) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης
& Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας».
ι. Την υπ’ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ
1432/2005 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Οικονομικών», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 53361/2.10.2006 κοινή
υπουργική απόφαση ως εξής:
Στο εδάφιο α΄ της περιπτώσεως 1 «ΓΑΝΤΙΑ» της παρ. Α,
συμπεριλαμβάνονται οι χειριστές μηχανημάτων έργου,
οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας.
Στο εδάφιο α΄ της περιπτώσεως 4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑ−
ΠΝΟΗΣ» της παρ. Α, συμπεριλαμβάνονται και οι ξυλουρ−
γοί.
Στο τέλος της παρ. Β προστίθεται εδάφιο ως ακο−
λούθως: Η ανωτέρω ποσότητα γάλακτος παρέχεται και
στους μουσικούς πνευστών οργάνων.
Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ
α΄ βαθμού να χορηγήσουν 1 λίτρο φρέσκο γάλα, κατά
τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος
μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση
επί του κιτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω
διάθεση.
4. Στο τέλος της παρ. Γ περ. II προστίθεται εδάφιο ως
ακολούθως: Οι μουσικοί πνευστών οργάνων, λόγω της
φύσης της εργασίας τους, υποβάλλονται υποχρεωτικά
μία φορά το χρόνο σε ακτινογραφία θώρακος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
(2)
Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων περί διοίκησης
του Κανονισμού της «Εφορείας των εν Παπίγκω Καλ−
λινείων Σχολείων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 1000938/458χ/Β0011/2.7.2007 από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εγκρίνε−
ται η τροποποίηση των διατάξεων περί διοίκησης του
Κανονισμού της «Εφορείας των εν Παπίγκω Καλλινείων
Σχολείων», ως εξής:

α) Προστίθεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού της η
παράγραφος: «Τις θέσεις των μελών, δύναται να κα−
ταλάβουν κατάλληλοι άνδρες ή γυναίκες καταγόμενοι
αντιστοίχως από τις δύο συνοικίες Παπίγκου και κατοι−
κούντες εντός Νομού Ιωαννίνων».
β) Το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού αντικαθίστα−
ται ως ακολούθως: «Η Κοινότητα Παπίγκου δύναται
κατά την κρίση της να εκλέγει για συνεργασία με τους
τέσσερις Εφόρους των Καλλινείων Σχολείων και τρεις
ακόμα Εφόρους, οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα
και καθήκοντα με εκείνους. Η εκλογή των τριών τούτων
Εφόρων της Κοινότητας διενεργείται κατά τον χρόνο
της εκλογής των άλλων κοινοτικών αρχών. Εάν δε για
οποιοδήποτε λόγο η Κοινότητα δεν συνεκλέξει τους
τρεις Εφόρους, η διοίκηση των σχολείων διενεργείται
υπό των τεσσάρων, μέχρι της παρέλευσης της περιό−
δου αυτής».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
(3)
Τροποποίηση 1η προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοηγι−
κής Υπηρεσίας έτους 2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. Μ.8423.1/05/07/20.6.2007 απόφαση
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η 1η τρο−
ποποίηση του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου της Πλο−
ηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2007, του οποίου
τα τελικά αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ: 11.321.205,00 €
ΕΞΟΔΑ: 13.819.246.13 €
Έλλειμμα: 2.498.041,13 € (απόφαση Υπ. Οικονομικών
αριθ.πρωτ.: 2/39189/0094/26.6.2007).
Το έλλειμμα θα καλυφθεί από το Ταμειακό υπόλοι−
πο της 31.12.2006 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
2.726.267,30 €.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 8671 α/Ε5
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε είκοσι ένα (21)
υπαλλήλους του ΤΕΙ Σερρών με σχέση εργασίας
ΙΔΑΧ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (ΦΕΚ 215/
τ.Β΄/5.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση

