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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Ζ4−49 (1)
Καθορισμός των ειδικών λεπτομερειών για την οργάνω−

ση, τη λειτουργία του τμήματος Μητρώου των Εται−
ρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις, τη διαδικασία ελέγχου, τη συνεργασία 
των κλιμακίων ελέγχου με συναρμόδιες υπηρεσίες 
και φορείς, την έναρξη λειτουργίας του, καθώς και 
κάθε ειδικότερο θέμα και ειδική λεπτομέρεια.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 11 του Ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέ−

ρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α),

γ) του π.δ/τος 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α),

δ) του π.δ/τος 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α),

ε) του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α),

στ) του π.δ/τος 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ζ) του π.δ/τος 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας – Ενέργεια και Τεχνολογία και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α) και

η) του π.δ/τος 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» 
(ΦΕΚ 156/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ−ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των ειδικό−
τερων λεπτομερειών για την οργάνωση και λειτουργία 
του τμήματος Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλε−
τών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, τη διαδικασία ελέγ−
χου, τη συνεργασία των κλιμακίων ελέγχου με συναρμό−
διες υπηρεσίες και φορείς, την έναρξη λειτουργίας του 
και κάθε ειδικότερο θέμα και ειδική λεπτομέρεια.
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Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι πιο 
κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) Νόμος: ο ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφει−
λετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατά−
ξεις (ΦΕΚ 68/Α),

β) Οφειλέτες, Δανειστές και Εταιρείες Ενημέρωσης 
οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (εφεξής Εται−
ρείες): τα πρόσωπα όπως ορίζονται υπό τις παρ. 1−3 του 
άρθρου 3 του ν. 3758/2009,

γ) Τμήμα Μητρώου: το αυτοτελές τμήμα που έχει 
συσταθεί στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, για την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου 
εγγραφής των Εταιρειών,

δ) Μητρώο Εγγραφής Εταιρειών: το Μητρώο που προ−
βλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 3758/2009,

ε) Αρμόδιες Υπηρεσίες: το τμήμα Μητρώου, οι λοιπές 
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς 
και οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του δημό−
σιου τομέα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες

Το τμήμα Μητρώου είναι αρμόδιο για την τήρηση των 
διατάξεων του νόμου. Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα του 
τμήματος ανήκουν ιδίως:

α) η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και η διαχείριση 
του Μητρώου,

β) η χορήγηση στις Εταιρείες βεβαίωσης εγγραφής 
στο Μητρώο,

γ) η εξέταση και ο έλεγχος των καταγγελιών, παρα−
πόνων και αναφορών για παραβίαση των διατάξεων 
του νόμου,

δ) η διενέργεια αυτεπάγγελτων ή μη επιτόπιων ελέγ−
χων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες 
υπηρεσίες, η λήψη αντιγράφων και στοιχείων συμπερι−
λαμβανομένων των σχετικών συμβάσεων και η σύνταξη 
των εκθέσεων ελέγχου,

ε) η ανάθεση διεξαγωγής των ως άνω υπό στοιχείο 
«δ» ελέγχων σε αρμόδιες υπηρεσίες και η παραλαβή 
της σχετικής έκθεσης ελέγχου,

στ) η επιβολή των προβλεπομένων από το νόμο κυ−
ρώσεων συμπεριλαμβανομένης και της διαγραφής των 
Εταιρειών από το Μητρώο,

ζ) η συνεργασία με τα περιφερειακά γραφεία κατα−
ναλωτών, η διερεύνηση της βασιμότητας των καταγ−
γελιών που υποβάλλονται σ’ αυτά καθώς και η παροχή 
σχετικών οδηγιών για την επίλυση τυχόν προβλημάτων 
που ανακύπτουν,

η) η συλλογή, κωδικοποίηση, ανάλυση και επεξεργασία 
των καταγγελιών, παραπόνων και αναφορών και η απο−
στολή των συμπερασμάτων στη Διεύθυνση Πολιτικής 
Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ή 
σε άλλη εποπτεύουσα τους Δανειστές αρχή,

θ) η εισήγηση για τη λήψη μέτρων και τη χάραξη πο−
λιτικής για την προστασία των οφειλετών σχετικά με 
τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης,

ι) η ενημέρωση για θέματα αρμοδιότητάς του με κάθε 
πρόσφορο μέσο, προς κάθε πρόσωπο που έχει έννομο 
συμφέρον.

Άρθρο 4
Προϊστάμενος και προσωπικό Τμήματος

1. Στο Τμήμα προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικών – Εμπορικών.

2. Το Τμήμα στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπη−
ρετούν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στην 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου, υπό κάθε υπηρεσιακή 
κατάσταση που προβλέπεται στον Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α).

Άρθρο 5

Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 197/18.7.1997 (ΦΕΚ 
156/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και 
καθορισμός αρμοδιοτήτων της» έχουν εφαρμογή και 
για το Τμήμα Μητρώου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 6

1. Οι καταγγελίες, παράπονα και αναφορές κατά των 
Εταιρειών ή των Δανειστών, υποβάλλονται στο τμήμα 
Μητρώου, το οποίο τις διαβιβάζει στις Εταιρείες ή στους 
Δανειστές με πρόσκληση για απάντηση, με κάθε πρό−
σφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης 
δια του ταχυδρομείου. Η Εταιρεία ή ο Δανειστής υπο−
χρεούται να απαντά, εγγράφως, εντός της προθεσμίας 
που τάσσεται από το Τμήμα Μητρώου, η οποία αρχίζει 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

2. Για τη διερεύνηση της βασιμότητας των καταγγελιών, 
παραπόνων και αναφορών αλλά και γενικότερα για τη 
διαπίστωση τήρησης των διατάξεων του νόμου, δύναται 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στις Εταιρείες 
και στους Δανειστές από υπαλλήλους των αρμόδιων 
υπηρεσιών. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζεται 
το αντικείμενο του ελέγχου, το συνεργείο ελέγχου, το 
οποίο αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους –
ελεγκτές καθώς και ο επικεφαλής αυτού.

3. Οι υπάλληλοι ελεγκτές υποχρεούνται, πριν την έναρ−
ξη του ελέγχου, να παραδίδουν στον νόμιμο εκπρόσωπο 
της ελεγχόμενης εταιρείας, ακριβές αντίγραφο της ως 
άνω απόφασης ελέγχου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
ελεγχόμενης εταιρείας υποχρεούται να υπογράψει και 
να θέσει τη σφραγίδα της εταιρείας στο ακριβές αντί−
γραφο της απόφασης ελέγχου των υπαλλήλων ελεγκτών. 
Σε περίπτωση άρνησής του ή αδυναμίας συντάσσεται 
σχετική έκθεση από τους υπαλλήλους ελεγκτές.

4. Οι συμμετέχοντες στο έλεγχο υπάλληλοι εντός 
τριών (3) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υπο−
χρεούνται να συντάξουν έκθεση ελέγχου και να την 
υποβάλλουν μαζί με τα αποδεικτικά έγγραφα στο Τμήμα 
Μητρώου, το οποίο υποχρεούται να την κοινοποιήσει 
αμελλητί και στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.
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Το Τμήμα Μητρώου, εφόσον διαπιστώσει παράβαση 
των διατάξεων του νόμου, αποστέλλει με πρόσκληση για 
απάντηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανο−
μένης και της επίδοσης δια του ταχυδρομείου σχετικό 
έγγραφο με τις διαπιστώσεις ή τα συμπεράσματά της 
στο ελεγχόμενο πρόσωπο προκειμένου να καταθέσει 
απόψεις εντός τακτής προθεσμίας. Κατόπιν τούτου, το 
Τμήμα Μητρώου, στην περίπτωση που διαπιστώνεται 
παράβαση των διατάξεων του νόμου, μεριμνά για την 
επιβολή, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενδεχόμενων κυρώσεων.

Το Τμήμα Μητρώου στην περίπτωση που διαπιστώνε−
ται κατά τον έλεγχο η τέλεση ποινικών αδικημάτων συ−
ντάσσει σχετική αναφορά την οποία διαβιβάζει προς την 
αρμόδια εισαγγελική αρχή το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 7
Έναρξη λειτουργίας

Το τμήμα Μητρώου τίθεται σε λειτουργία από τη δη−
μοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(2)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους, πιστοποί−
ηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΧΑΡΙΕΣΣΑ Μ.Ε.Π.Ε» που 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/98.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2946/ΥΠΕ/1/00021/Ν. 
2601/98/ 9−3−2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η οποία εκ−
δόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 
παρ. 2, 4 παρ. 2 και 5 παρ. 2 του ν. 2601/98 (ΦΕΚ 81/
τ. Α΄/1998) καθώς και του άρθρου 6 του ν. 2996/2002 
(ΦΕΚ 62/τ.Α΄/29.3.2002), πιστοποιείται η ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΧΑΡΙΕΣΣΑ Μ.Ε.Π.Ε», που αναφέρεται στην ίδρυση μο−
νάδας ραφής ενδυμάτων στις περιοχές «Ξαντάσκι» και 
«Αμπλάνιτσα», Βουλγαρίας, με τους εξής όρους:

− Το συνολικό κόστος της επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων πε−
ντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (1.163.544,00 €).

− Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των οκτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 
ογδόντα ένα ευρώ (814.481,00 €) που αποτελεί ποσοστά 
70% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

− Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εξήντα τριών 
ευρώ (349.063,00 €) που αποτελεί ποσοστό 30% του 
συνολικού κόστους της επένδυσης.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης καθορί−
ζεται η: 31−12−2007.

− Η συνολική απασχόληση των εργαζομένων ανέρχεται 
σε εξακόσια ογδόντα έξι (686) άτομα έναντι διακοσίων 
(200) της απόφασης υπαγωγής.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού τρια−
κοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ 
(349.063,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. 27750/Γ4 (3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 Υπουρ−

γικής Απόφασης με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότη−
τες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 63

του Ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις» ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30−9−1985.

2) Την Γ4/931/13−11−1986 κανονιστική απόφαση περί 
«Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων» ΦΕΚ 99 τ.Β΄/26−2−1987
που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 ΦΕΚ 296 
τ.Α΄/30−12−1988.

3) Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13−2−2002 
«Οργάνωση των περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επι−
μόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

4) Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/8−1−2010 (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010) 
απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του 
Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

5) Το ΦΕΚ 2540/29−12−09/τ.Β΄ άρθρο 1 «Αρμοδιότες 
Γενικού Γραμματέα».

6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 112843/Γ4/14−10−2005 Υπουργική 
Απόφαση του ΥΠΕΠΘ «Αθλητικές Δραστηριότητες σχο−
λείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01 −11−2005.

7) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/62978/0022/19−12−2005 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» ΦΕΚ 
1870/Τ.Β71 −11−2005 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 112843/Γ4/14−10−2005 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 
1497/τ.Β΄/01−11−2005 ως ακολούθως:

1) Τροποποιούμε την παράγραφο 2.1.1. ως ακολούθως:
Για την οργάνωση των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων 

και Πρωταθλημάτων συγκροτείται το μήνα Σεπτέμβριο 
κάθε Σχολικού Έτους, με απόφαση του καθ’ ύλην Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για 
θέματα Σχολικού Αθλητισμού μετά από εισήγηση του 
Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κεντρική Οργα−
νωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α) η οποία 
αποτελείται από (11) μέλη ως ακολούθως:

α΄: Από τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπ. Παιδεί−
ας Δ.Β.Μ.Θ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ως Πρόεδρο,

β΄: Από τον Προϊστάμενο Γ΄ Τμήματος (Τμήμα Αθλητι−
κών Δραστηριοτήτων) της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής 
του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ ως Αντιπρόεδρο,

γ΄: Από έναν (1) Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης 
Φυσικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ ως Μέλος,
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δ΄: Από ένα (1) Προϊστάμενο Γραφείου Φυσικής Αγωγής 
του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, ως Μέλος,

ε΄: Από (επτά) 7 καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικές 
Γνώσεις γύρω από τα διάφορα αθλήματα και την οργά−
νωση των σχολικών πρωταθλημάτων και αγώνων που 
προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση, ως Μέλη.

Από ένα (1) καθηγητή Φυσικής Αγωγής που υπηρε−
τεί στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ ως 
Γραμματέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.29987 (4)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

που υπηρετούν στην Κ.Υ. του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απασχολούνται στο 
Τμήμα Γραμματείας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 άρθρο 16 ΦΕΚ 297/

τ.Α΄/23−12−2003.
2. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή θα προ−

κληθεί δαπάνη ύψους 22.080,00 € περίπου, η οποία 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
τρέχοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον
Φ. 110 ΚΑΕ0511.

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης δέκα (10) 
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απα−
σχολούνται στο Τμήμα Γραμματείας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δέκα (10) 
υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
απασχολούνται στο Τμήμα Γραμματείας, για το χρονικό 
διάστημα ενός μηνός προ της δημοσιεύσεως της πα−
ρούσας και έως 31.12.2010, οι οποίοι θα απασχοληθούν 
μέχρι σαράντα (40) ώρες το μήνα ο καθένας, για απο−
γευματινή υπερωριακή εργασία.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλ−
λήλων κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου ν’ 
αντιμετωπισθούν οι ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές 
ανάγκες, ως ακολούθως:

Α) Η αναρίθμητη αναπαραγωγή κάθε είδους εγγρά−
φου και φωτοαντιγράφου του ΚΕ.Σ.Υ. και του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., 
καθώς και όλων των υπολοίπων Δ/νσεων και Υπηρεσιών 
του Υπουργείου.

Β) Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν καταβάλλεται 
ανθυγιεινό επίδομα, που δικαιολογεί η κατάσταση του 
ιδιαίτερα δύσκολου εργασιακού τους χώρου, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται (προβλήματα υγείας κ.α.).

Γ) Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και κατά τις ώρες από 15:00 έως 20:00.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 
της Δ/νσης Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης 
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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