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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Σύσταση θέσης γραφείου στο Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπ’ αριθμ. 33600 Φ.Α. 8053/26.6.2009 απόφαση 
του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην 
Αθήνα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του του άρθρου 9 του
ν. 1339/1983, «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού 
των ΣΑ. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των 
Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια».

2. Το π.δ. 205/19.9.2007 (Α΄ 231) «Συγχώνευση Υπουργείων».

3. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ. Φ. 109.1/19.5.2009 απόφαση 
Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση του δικαιώμα−
τος να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης − Εσωτερικών 
του Υπουργείου Εσωτερικών και σε υπηρεσιακά όργανα 
του Πυροσβεστικού Σώματος». (Β΄ 999/27.5.2009).

4. Την υπ’ αριθμ. 93/2009 γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγει−
ονομικής Επιτροπής η οποία έκρινε ομόφωνα ανίκανο για 
την ενεργό υπηρεσία και ικανό για την υπηρεσία γραφείου 
τον Πυρονόμο «8053» Γιαννακόπουλο Γεώργιο του Κωνστα−
ντίνου, γιατί πάσχει από «Ανεύρυσμα ανιούσης αορτής».

5. Το υπ’ αριθμ. 9/2009 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ−
βουλίου Πυροσβεστικού Σώματος με το οποίο κρίθηκε 
παμψηφεί όπως ο Πυρονόμος «8053» Γιαννακόπουλος 
Γεώργιος του Κωνσταντίνου διατηρηθεί στην ενέργεια.

συνιστάται μία (1) θέση υπηρεσίας γραφείου στο 
Πυρ/κό Σώμα για τον Πυρονόμο «8053» Γιαννακόπουλο 
Γεώργιο του Κωνσταντίνου, η οποία καταργείται μετά 
την αποχώρησή του από αυτό επειδή κρίθηκε ανίκανος 
για την ενεργό υπηρεσία του Πυρ/κού Σώματος, ικανός 
όμως για την υπηρεσία γραφείου και διατηρήθηκε στην 
ενέργεια με την υπ’ αριθμ. 33599Φ.Α. 8053/26.6.2009 από−
φαση Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.

  Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Αρχηγός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ
F

(2)
    Σύσταση θέσης γραφείου στο Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπ’ αριθμ. 35597 Φ.Α. 12751/26.6.2009 απόφαση 
του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην 
Αθήνα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του του άρθρου 9 του
ν. 1339/1983, «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού 
των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των 
Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια».

2. Το π.δ. 205/19.9.2007 (Α 231) «Συγχώνευση Υπουργείων».
3. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ Φ.109.1/19.5.2009 απόφαση Αναπλ.

Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση του δικαιώματος να 
υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης − Εσωτερικών του 
Υπουργείου Εσωτερικών και σε υπηρεσιακά όργανα του 
Πυροσβεστικού Σώματος». (Β΄ 999/27.5.2009).

4. Την υπ’ αριθμ. 105/2009 γνωμάτευση της Ανωτάτης 
Υγειονομικής Επιτροπής η οποία έκρινε ομόφωνα ανίκανο 
για την ενεργό υπηρεσία και ικανό για την υπηρεσία γρα−
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φείου τον Υποπυραγό «12751» Παπαναστασίου Ιωάννη του 
Ελευθερίου, γιατί πάσχει από «Χρονίσασα κατάθλιψη».

5. Το υπ’ αριθμ. 9/2009 πρακτικό του Κατωτέρου 
Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος με το οποίο 
κρίθηκε παμψηφεί όπως ο Υποπυραγός «12751» Πα−
παναστασίου Ιωάννης του Ελευθερίου διατηρηθεί 
στην ενέργεια.

συνιστάται μία (1) θέση υπηρεσίας γραφείου στο Πυρ/
κό Σώμα για τον Υποπυραγό «12751» Παπαναστασίου 
Ιωάννη του Ελευθερίου, η οποία καταργείται μετά την 
αποχώρησή του από αυτό επειδή κρίθηκε ανίκανος για 
την ενεργό υπηρεσία του Πυρ/κού Σώματος, ικανός 
όμως για την υπηρεσία γραφείου και διατηρήθηκε στην 
ενέργεια με την υπ’ αριθμ. 33596 Φ.Α. 12751/26.6.2009 
απόφαση Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.

  Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Αρχηγός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ
F

    Αριθμ. 2/28358/0022 (3)
Έγκριση ανωτάτου ορίου αριθμού ημερών μετακινήσε−

ων εκτός έδρας στο εσωτερικό για εκτέλεση υπη−
ρεσίας, πέραν των ήδη εγκεκριμένων εκατόν είκοσι 
(120), των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης καθώς επίσης και των μονίμων και 
με σχέση εργασίας (Ι.Δ.Α.Χ.) αποσπασμένων υπαλλή−
λων στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών 

μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρά−
τειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999) όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 
2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/ 25.6.2001).

2. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004).

3. Το π.δ. 149/19.8.2005 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/22.8.2005).

4. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/Β/16.1.2009).

5. Το ν. 2206/1994 «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγ−
χος καζίνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α/20.4.1994) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 
187/11.10.2004).

7. Το π.δ. 3/8.1.2009 «αποδοχή παραίτησης μελών της 
Κυβέρνησης και Υφυπουργών» καθώς και το π.δ. 4/
8.1.2009 «Διορισμός Υπουργών .Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ/2/Α/8.1.2009).

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄/22.4.2005).

9. To 2362/1995 (ΦΕΚ 247 A).
10. Την υπ’ αριθμ. 2/24838/0022/25.1.2002 κοινή υπουργι−

κή απόφαση «έγκριση ανωτάτου ορίου αριθμού ημερών 

μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερι−
κό για εκτέλεση υπηρεσίας των υπαλλήλων της Γενικής 
Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, των 
Ειδικών Συμβούλων − Συνεργατών− υπαλλήλων του Πολι−
τικού Γραφείου του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς επίσης 
και του πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού του 
Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 108/Β/31.1.2002).

11. Το γεγονός ότι ανά την επικράτεια λειτουργούν 
εννέα επιχειρήσεις καζίνο, τα οποία λειτουργούν και 
τις 365 ημέρες το χρόνο, σε εικοσιτετράωρη βάση, 
οι δε υπάλληλοι οι οποίοι διενεργούν τους τακτικούς 
ελέγχους των εν λόγω καζίνο έχουν ήδη καλύψει το 
ανώτατο όριο των ήδη εγκεκριμένων 120 ημερών για 
το έτος 2009.

12. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα κα−
λυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Τουρισμού 45/110 ΚΑΕ 0711 οικονομικού έτους 2009, και 
ανέρχεται στο ποσό των (582.000) ευρώ.

13. Το υπ’ αριθμ. 21/30.4.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Καζίνο «Ημέρες εκτός έδρας για υπαλλή−
λους της Διεύθυνσής μας έτους 2009», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον ανώτατο αριθμό ημερών μετακινήσεων 
εκτός έδρας στο εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας σε 
εκατόν εξήντα (160) ημέρες για τον καθένα, επιπλέον 
των εκατόν είκοσι (120) ημερών, που ήδη έχουν εγκριθεί 
για το έτος 2009, των μονίμων και με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και αποσπα−
σμένων μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης, κατηγοριών ΠΕ − TE − ΔΕ οι οποίοι διενεργούν 
τακτικούς ελέγχους στα καζίνο όλης της επικράτειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Ν. ΛΕΓΚΑΣ KΩN/ΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 2/46453/0023Α (4)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων 

ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 31.5.2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
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(ΦΕΚ 16 Α/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών 
του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α/8.1.2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 2/16773/0023/A/20.3.2003 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.3.2003 κοι−
νοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανεί−
ου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025», καθώς και τις υπ’  
αριθμ. 2/5333/0023Α/30.1.2004, 2/17201/0023Α/2.4.2004, 
2/32020/0023Α/16.6.2005 και 2/18746/0023Α/7.4.2006 
όμοιες, για την επανέκδοση (re opening) στις 3.2.2004, 
5.4.2004, 21.6.2005 και 12.4.2006, αντίστοιχα.

11. Την υπ’ αριθμ. 2/13615/0023/Α/13.3.2006 (ΦΕΚ 387/
Β/30.3.2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Οικονο−
μικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημε−
ρομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, 
λήξης 25.7.2025, έτος βάσης 2005=100», αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης 
25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Μάϊο 
2009 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: 31.5.2009
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 7.200.000.000,00
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 107,64710
ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (INDEX RATIO): 1,13512
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO ΚΕΦΑΛΑΙΟ:    8.172.864.000,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς 

της 31.5.2009 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε−
ρομηνία έναρξης της 25.7.2002. Ο Δείκτης αυτός της ημε−
ρομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επα−
νακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 94,83337, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθε−
ωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

    Αριθμ. 2/46455/0023Α (5)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων 

ομολόγων λήξης 25.7.2030 στις 31.5.2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9
του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ 27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α/8.1.2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 2/22468/0023Α/12.4.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομο−
λόγου, λήξης 25.7.2030, με ημ/νία έκδοσης 16.4.2007, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. 2/4897/0023Α/28.1.2008 όμοια για την επα−
νέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου, αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38002 547, λήξης 
25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Μάϊο 
2009 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: 31.5.2009
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 7.500.000.000,00
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 107,64710
ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (INDEX RATIO): 1,05148
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO ΚΕΦΑΛΑΙΟ:   7.886.100.000.00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−

ράς της 31.5.2009 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25.7.2006. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,37677, για 
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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    Αριθμ. 2/46461/0023Α (6)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων 

ομολόγων λήξης 25.7.2057 στις 30.6.2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α/8.1.2009).

10. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και 
τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημε−
ρομηνία 29.3.2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου 
ομολόγου λήξης 25.7.2057, καθώς την επανέκδοση του 
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
με ημερομηνία 1.4.2008, αποφασίζουμε: 

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS 0292467775, λήξης 
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλι−
ξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για 
την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα 
με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα 
Ιούνιο 2009 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: 30.6.2009
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 1.600.000.000,00
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 108,02733
ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (INDEX RATIO): 1,05477
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO ΚΕΦΑΛΑΙΟ:    1.687.632.000,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−

ράς της 30.6.2009 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 30.3.2007. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για 
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 2/46460/0023Α (7)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2030 στις 30.6.2009.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
 ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/
1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών 
του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α/8.1.2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 2/22468/0023Α/12.4.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομο−
λόγου, λήξης 25.7.2030, με ημ/νία έκδοσης 16.4.2007, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. 2/4897/0023Α/28.1.2008 όμοια για την επα−
νέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου, αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38002 547, λήξης 
25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Ιούνιο 
2009 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: 30.6.2009
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 7.500.000.000,00
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 108,02733
ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (INDEX RATIO): 1,05519
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO ΚΕΦΑΛΑΙΟ:    7.913.925.000.00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−

ράς της 30.6.2009 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25.7.2006. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,37677, για 
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F

    Αριθμ. Φ.253/75425/Β6 (8)
Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του 

ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68Β΄/21.1.2009) υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα καλυφθεί από 
το παράβολο των υποψηφίων, το ύψος του οποίου θα 
καθοριστεί με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση (άρθρο 
23, ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29Α΄)), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο υπο−
βολής της αίτησης των υποψηφίων οι οποίοι συμμε−
τέχουν από το σχολικό έτος 2008−2009 κι εφεξής σε 
πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γρα−
πτών τους δοκιμίων, τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία 
επίδειξης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
κάθε ακαδημαϊκό έτος που έπεται της συμμετοχής των 
υποψηφίων σε πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρονται σε γραπτά δοκίμια 
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφορούν 
απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή Τ.Ε.Ε. ή άλλου 
αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

2. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους 
δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία. Ειδικά για τα γρα−

πτά δοκίμια των ειδικών μαθημάτων (Ελεύθερο και 
Γραμμικό σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, Αρμονία και Έλεγ−
χος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων), των μαθημάτων 
«Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» 
καθώς και για όλα τα γραπτά δοκίμια των ειδικών κα−
τηγοριών, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις 
των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ.
Φ. 151/20049/Β6(ΦΕΚ 272 Β΄/1.3.2007) υπουργικής από−
φασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι υποψήφιοι 
λαμβάνουν γνώση με επίδειξη του πρωτοτύπου.

Άρθρο 2
Τρόπος, χρόνος και τόπος υποβολής της αίτησης

των υποψηφίων.
1. Κάθε υποψήφιος του άρθρου 1 της παρούσας που 

επιθυμεί να λάβει γνώση με επίδειξη των γραπτών του 
δοκιμίων σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 
1 της παρούσης, υποβάλλει αίτηση ο ίδιος ή ο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στη Διεύθυνση ή 
στο Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. όπου υπάγεται το σχολείο στο 
οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων του 
που εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο. Ειδικά για 
τους αποφοίτους Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. και ΕΠΑ.Λ.−ΟΜΑ−
ΔΑ Α΄, η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ε.Ε. ή στη 
Διεύθυνση Δ.Ε. που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο 
για εισαγωγή σε Τμήματα των Τ.Ε.Ι. 

2. α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο αποκλει−
στικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους που οι υποψήφιοι 
πήραν μέρος στις εξετάσεις.

β) Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια υποψηφίων που λαμ−
βάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περι−
γράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β΄/1.3.2007) 
υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
τότε οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στη Διεύθυνση 
Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολο−
γιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ εντός του μηνός Οκτωβρίου του 
έτους που οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις εξετάσεις.

3. Στην αίτηση υποψηφίου αναγράφονται τα πλήρη 
ονομαστικά του στοιχεία (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, 
μητρώνυμο), ο κωδικός αριθμός με τον οποίο συμμετείχε 
στις πανελλήνιες εξετάσεις, το μάθημα ή τα μαθήματα 
για τα οποία επιθυμεί να λάβει γνώση των γραπτών του 
δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία και τηλέφωνο επι−
κοινωνίας. Μαζί με την αίτηση καταβάλλεται και σχετικό 
παράβολο ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών των 
οποίων ζητά την επίδειξη, η αξία του οποίου καθορίζεται 
με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 3
Συγκέντρωση αιτήσεων, διαδικασία επίδειξης 

γραπτών δοκιμίων 
1. Στις 15 και στις 30 Σεπτεμβρίου, σε κάθε Διεύθυνση 

και Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. όπου έχουν υποβληθεί αιτήσεις, 
συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση κατά Διεύθυν−
ση και κατά Γραφείο με τα στοιχεία των υποψηφίων 
καθώς και τα μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να 
λάβουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων. 
Αντίγραφα των συγκεντρωτικών καταστάσεων απο−
στέλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία 
λειτούργησε το Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο βαθμο−
λογήθηκαν τα γραπτά δοκίμια της οικείας Διεύθυνσης ή 
των Γραφείων Δ.Ε. ή Ε.Ε. Στη συγκεντρωτική κατάσταση 
είναι απαραίτητο να φαίνεται και το σύνολο των γρα−
πτών δοκιμίων των οποίων ζητείται η επίδειξη.
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2. α. Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια ειδικών μαθη−
μάτων (Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, 
Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτή−
των), καθώς και των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέ−
διο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» τότε οι φωτοτυπίες 
των αιτήσεων των υποψηφίων συνοδευόμενες από συ−
γκεντρωτική κατάσταση διαβιβάζονται στη Διεύθυνση 
Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τε−
χνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ και οι υποψήφιοι θα 
μπορούν να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη των γραπτών 
τους δοκιμίων σε χώρο και σε χρονικό διάστημα που θα 
καθορίζεται από την ως άνω Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ. 

β. Ειδικά για τα μαθήματα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», στο 
οποίο εξετάζονται πανελλαδικά υποψήφιοι των Τ.Ε.Ε. και 
ΕΠΑ.Λ. και «Γραφιστικές Εφαρμογές», στο οποίο εξετάζονται 
πανελλαδικά υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., μετά την ολοκλήρω−
ση της βαθμολόγησής τους στα αντίστοιχα Βαθμολογικά 
Κέντρα τα στελέχη μεταφέρονται και παραδίδονται προς 
φύλαξη στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφο−
ρικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ. 

3. Αν πρόκειται για υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος 
στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στις 
διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της 
υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β΄/1.3.2007) υπουργικής 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τότε αυτοί θα 
μπορούν να λάβουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους 
δοκιμίων σε χώρο και σε χρονικό διάστημα που θα καθορί−
ζεται από την Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληρο−
φορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ. 

4. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων στους υποψηφί−
ους, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 2 και 3, 
γίνεται στη Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. που υπο−
βλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, από τις φωτοτυπίες 
των γραπτών δοκιμίων που στέλνονται από τα οικεία 
Βαθμολογικά Κέντρα, σε χώρο που ορίζει ο Διευθυντής 
της Δ/νσης Δ.Ε ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου Δ.Ε ή 
Ε.Ε. τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό 
και ανακοινώνεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. 
ή το Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. Το χρονικό αυτό διάστημα θα 
είναι ανάλογο με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων 
και μπορεί να ξεκινά και νωρίτερα από τη 1η Νοεμβρίου 
εφόσον κριθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
διαδικασίες. Κάθε υποψήφιος οφείλει να επικοινωνεί με 
τη Διεύθυνση Δ.Ε. ή το Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. όπου υπέβαλε 
αίτηση, προκειμένου να ενημερώνεται για την ακριβή 
μέρα κατά την οποία θα λάβει γνώση των γραπτών του. 
Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται ως τις 15 Μαϊου του 
επόμενου σχολικού έτους οπότε και καταστρέφονται.

5. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 1 της παρούσης, γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο 
παρουσία του γονέα του ή του κηδεμόνα του εφόσον ο 
υποψήφιος το ζητήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
ξεκινήσει ή διαδικασία είναι ο υποψήφιος και ο γονέας 
του ή ο κηδεμόνας του εφόσον παρευρίσκεται, να παρα−
δώσουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. ή 
του Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. την αστυνομική τους ταυτότητα 
ή το διαβατήριό τους και το κινητό τους τηλέφωνο. Ο 
ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη 
φωτοτυπία του γραπτού του δοκιμίου και να κρατήσει, 
εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις 
του. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η 
με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού 

(φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ) καθώς και 
η παραλαβή από τον υποψήφιο της φωτοτυπίας του 
γραπτού δοκιμίου ή μέρους του. Καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της επίδειξης είναι παρόν ο αρμόδιος υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Δ.Ε. ή του Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. ο οποίος 
είναι και υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση της όλης 
διαδικασίας. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί 
να γίνεται ταυτόχρονη επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε 
περισσότερους του ενός υποψηφίους παρουσία του 
ίδιου αρμόδιου υπαλλήλου. Μετά τη λήξη της επίδειξης, 
ο υποψήφιος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει 
ότι έλαβε γνώση του γραπτού του τη συγκεκριμένη ημε−
ρομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα 
ή το διαβατήριο και το κινητό του τηλέφωνο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας επίδειξης των φωτοτυ−
πιών των γραπτών δοκιμίων, συντάσσεται πρακτικό και 
καταστρέφονται οι φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων. 

6. Για τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων που λαμβά−
νουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθ−
μια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές 
περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 
3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 
Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, των ειδικών μαθημάτων (Ελεύθερο και Γραμμι−
κό σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, Αρμονία και Έλεγχος Μουσι−
κών Ακουστικών Ικανοτήτων), καθώς και των μαθημάτων 
«Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές», η 
επίδειξη γίνεται από το πρωτότυπο με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην παράγραφο 5 της παρούσας.

Άρθρο 4
Όργανα διαδικασίας επίδειξης γραπτών δοκιμίων

1. Κάθε Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. και Προϊστάμενος Γρα−
φείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. είναι αρμόδιος και συντονίζει την όλη 
διαδικασία παραλαβής των αιτήσεων των υποψηφίων, 
τη σύνταξη της συγκεντρωτικής κατάστασης των αιτή−
σεων και την αποστολή της στην αντίστοιχη Διεύθυνση 
Δ.Ε. όπου βρίσκεται το Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο 
βαθμολογήθηκαν τα γραπτά δοκίμια, την παραλαβή των 
φωτοτυπιών από τα Βαθμολογικά Κέντρα και την επίδει−
ξή τους στους υποψήφιους. Για το έργο του αυτό ο κάθε 
Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. και Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε. 
ή Ε.Ε. επικουρείται από το απαραίτητο εκπαιδευτικό ή 
διοικητικό προσωπικό ως ακολούθως:

Όταν ο αριθμός των προς επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε 
φωτοτυπία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας, σε μία Διεύθυνση Δ.Ε. ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε, είναι 
μέχρι και τριακόσια (300) τότε ορίζεται από το Διευθυντή 
της Δ/νσης Δ.Ε. ή τον Προϊστάμενο Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. ένας 
διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός, ο οποίος θα είναι 
επιφορτισμένος με τη συλλογή των αιτήσεων των υποψη−
φίων της αντίστοιχης Διεύθυνσης ή Γραφείου, τη σύνταξη 
και την αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης στην 
αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου έγινε η βαθμολόγηση των 
γραπτών δοκιμίων καθώς και με τη διαδικασία με την οποία 
οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση με επίδειξη των γρα−
πτών τους δοκιμίων. Όταν τα γραπτά δοκίμια είναι περισσό−
τερα από τριακόσια (300) και μέχρι εξακόσια (600) ορίζεται 
δεύτερο άτομο, για γραπτά περισσότερα από εξακόσια (600) 
και μέχρι εννιακόσια (900) τρίτο άτομο κ.ο.κ. 

2. Κάθε Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. στην οποία λειτούργησε 
Βαθμολογικό Κέντρο, αφού παραλάβει τη συγκεντρωτική 
κατάσταση των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν γνώ−
ση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων και ανάλογα με 
τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που θα χρειαστεί να φω−
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τοτυπηθούν, ορίζει για γραπτά μέχρι τριακόσια (300) έναν, 
για γραπτά μέχρι εξακόσια (600) δύο κ.ο.κ., εκπαιδευτικούς 
ή διοικητικούς υπαλλήλους, κατά προτίμηση από αυτούς 
που είχαν εργαστεί στη Γραμματεία της Επιτροπής του 
Βαθμολογικού Κέντρου ή άλλον που έχει πρόσβαση στο 
χώρο φύλαξης των γραπτών δοκιμίων για την ανεύρεση 
των ζητούμενων γραπτών δοκιμίων, τη φωτοτύπησή τους 
καθώς και την αποστολή τους στην αντίστοιχη Διεύθυνση 
Δ.Ε. ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις 
των υποψηφίων. Φωτοτυπείται το στέλεχος του εξωφύλλου 
που έχει παραμείνει στο τετράδιο και στο οποίο αναγράφο−
νται τα στοιχεία του μαθητή και οι βαθμοί του και από το 
εσωτερικό του τετραδίου οι σελίδες μέχρι το σημείο που 
υπογράφουν οι επιτηρητές. Το μέρος του τετραδίου που 
χρησιμοποιήθηκε ως πρόχειρο δε φωτοτυπείται. 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της φωτοτύπησης 
των γραπτών δοκιμίων, οι φωτοτυπίες συσκευάζονται με 
ευθύνη του Διευθυντή της Δ.Ε. σε δέματα και αποστέλ−
λονται με ασφαλή τρόπο στην αντίστοιχη Διεύθυνση 
Δ.Ε. ή το Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε.

3. Για γραπτά δοκίμια υποψηφίων που λαμβάνουν 
μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές πε−
ριγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 
3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6(ΦΕΚ 272 
Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, καθώς και για γραπτά δοκίμια ειδικών 
μαθημάτων υποψηφίων όλων των κατηγοριών και των 
μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές 
Εφαρμογές», ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα ΥΠΕΠΘ το απαραίτητο προσωπικό από διοικητι−
κούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ ή εκπαιδευτικούς που θα 
επιφορτιστεί με τη διαδικασία εύρεσης και επίδειξης 
των γραπτών δοκιμίων ανάλογα με τον αριθμό των 
προς επίδειξη γραπτών δοκιμίων όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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(9)
   Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση 

του τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφο−
ρών και συνδικαλιστικών αδειών των εργαζομένων με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β΄ βαθμού.

  Στην Αθήνα σήμερα στις 25.6.2009, στο κατάστημα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, μεταξύ:

1. Αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από την Βασιλική Γιαβή, Προϊσταμένη της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, βάσει της υπ’ αριθμ. 14774/9.3.2009 απόφασης 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία εξου−
σιοδοτείται ως εκπρόσωπος του Δημοσίου στη διαπραγ−
μάτευση για την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία κατοικοεδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθμ. 27 και αφετέρου

2. Της Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης 
των υπαλλήλων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2738/1999 
με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» 
(ΟΣΥΝΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κα−

φετζή 9, Νέα Μάκρη, Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους για την υπογραφή 
της παρούσας εκπροσώπους, δυνάμει του από 22.6.2009 
εγγράφου της ΟΣΥΝΑΕ, Κωνσταντίνο Ρέλια, Πρόεδρο 
και Άννα Μπρέμπου, Γενική Γραμματέα συμφωνείται 
η κατάρτιση Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του ν. 2738/1999, της 
οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Άρθρο 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εφαρμόζεται στο έμμισθο πολιτικό προσω−
πικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. Β΄ 
Βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) και των Ν.Π.Δ.Δ. 
αυτών που εξ ορισμού υποχρεωτικά υπάγονται και γί−
νονται μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ορ−
γανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.).

Άρθρο 2 
Δικαίωμα μη προσμέτρησης − υπαγωγής στην δύναμη των μελών 

των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν 
στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) έχουν όσοι από το πολιτικό 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. Β  ́Βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) 
και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 
1599/1986, στις οποίες θα δηλώνουν την αντίρρησή τους.

Η έγγραφη αντίρρηση υπαγωγής στην δύναμη των 
μελών των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
στερεί τα δικαιώματα που προκύπτουν από το καταστα−
τικό για τα μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) καθώς και το δικαίωμα του εκλέ−
γειν και εκλέγεσθαι στα όργανα αυτά.

Άρθρο 3
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των 
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού (Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
γίνεται απ’ ευθείας από τη μισθοδοσία τους εφόσον:

α. Προβλέπεται από το καταστατικό του πρωτοβάθ−
μιου συλλόγου, ή

β. Υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή
γ. Υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβου−

λίου του Α΄ βάθμιου συλλόγου.
Άρθρο 4

Η μηνιαία συνδικαλιστική εισφορά είναι ενιαία και 
αφορά τη συνδρομή του εργαζομένου στον πρωτοβάθ−
μιο σύλλογο της ΝΑ μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, την 
Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος) και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 5
Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς είναι το ανώτερο 

ποσό, που προκύπτει και έχει οριστεί (σήμερα ανέρχε−
ται συνολικά στα 1,75 Ευρώ μηνιαίως, ήτοι 0,70 για τον 
πρωτοβάθμιο Σύλλογο + 0,70 για την Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. + 0,35 
για την ΑΔΕΔΥ), ή κάθε φορά ορίζεται από:

1. Σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το σχετικό άρ−
θρο του Καταστατικού του πρωτοβάθμιου συλλόγου, ή

2. Σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το σχετικό 
άρθρο του Καταστατικού της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
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Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 
(Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) ή και από 

3. Σχετική απόφαση ή έγγραφη συναίνεση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Άρθρο 6

Το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προσκομίζει στον 
αρμόδιο εκκαθαριστή των αποδοχών, ονομαστική κατάστα−
ση των υπαλλήλων που είναι μέλη του συλλόγου και είναι 
υποχρεωμένοι στην καταβολή της μηνιαίας συνδρομής.

Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται:
α. Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου,
β. Ο αριθμός του μισθολογικού του μητρώου,
γ. Η σχέση εργασίας του.
δ. Το συνολικό ποσό της μηνιαίας εισφοράς, όπως προ−

κύπτει από το άρθρο 5 της παρούσης ΣΣΕ ή όπως θα 
προκύπτει κάθε φορά μετά από νέες αποφάσεις ή των πρω−
τοβαθμίων συλλόγων, ή της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. ή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,

ε. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του συλ−
λόγου και η επωνυμία της Τράπεζας.

ζ. Η κατάσταση θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρό−
εδρο και το Γενικό Γραμματέα και θα φέρει και την 
σφραγίδα του συλλόγου.

Άρθρο 7
Η συνδικαλιστική εισφορά θα παρακρατείται υποχρεω−

τικά κάθε μήνα και τα σχετικά ποσά θα κατατίθενται στο 
λογαριασμό του συλλόγου με ευθύνη του εκκαθαριστή.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 8
Διευκολύνσεις Συνδικαλιστών

Ο εργοδότης (Ν.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύ−
νει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών 
Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμι−
ων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι μέλη της 
Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργά−
νωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Την ίδια υποχρέωση έχει για τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, 
και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδι−
καλιστικής οργάνωσης (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) στη τριτοβάθμια 
συνδικαλιστική οργάνωση (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)

Άρθρο 9
Άδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των 

πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μελών της 
Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε., χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) 
ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι πεντακόσια (500) 
και πάνω και ως τρεις (3) ημέρες αν είναι λιγότερα.

Άρθρο 10
Άδειες Μελών Γενικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. χο−
ρηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημερών το μήνα για 
την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις ημέρες αυτές 
συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες συνεδρίασης του 
Γενικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
Άδειες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. χο−
ρηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημερών το μήνα για την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Στις ημέρες αυτές δεν προ−
στίθενται οι άδειες των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Στον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ορ−
γανωτικό Γραμματέα χορηγείται άδεια για όσο χρόνο 
διαρκεί η θητεία τους.

Στον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και τον Υπεύθυνο Δη−
μοσίων Σχέσεων χορηγείται άδεια απουσίας δεκαπέντε 
(15) ημερών το μήνα.

Στις μέρες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Άδειες Αντιπροσώπων

Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικα−
λιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. 
χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των 
συνεδρίων της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. που συμμετέχουν. 

Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώ−
πους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης 
(Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο της 
τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

Άρθρο 13
Διαδικασία Χορήγησης

Ο εργοδότης (Ν.Α.) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί 
οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικα−
λιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών που 
η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο.

Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφ’ όσον το γνωρίζει, να υπο−
βάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία του μια δήλωση με την 
οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες ημέρες που 
πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους.

Η εν λόγω αίτηση− δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η 
υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί 
τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την πα−
ρούσα αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.

Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προ−
τέρων γνωστές θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυνατό 
πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την απουσία του.

Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών 
η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων με 
τη σχετική δήλωση.

Ο Εργοδότης (Ν.Α.) δεν δικαιούται να περικόψει τις 
ζητούμενες ημέρες άδειας εάν ευρίσκονται εντός των 
ορίων που θέτει η παρούσα.

Άρθρο 14
Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 6 
του ν. 2738/1999.

  Οι Συμβαλλόμενοι
Για το Ελληνικό Δημόσιο

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ

Για την ΟΣΥΝΑΕ
 Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΛΙΑΣ ΑΝΝΑ ΜΠΡΕΜΠΟΥ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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      Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ.72598/69239/23.12.2008 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 2558/18.12.2008 (τ. Β΄), ως προς τον αριθ−
μό πρωτοκόλλου της απόφασης, από το λανθασμένο 
«Φ.72598/69239/.....» στο ορθό

«Φ.72598/66239.....».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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