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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 44830
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβα−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. ....................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις
θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νο−
μικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
για τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 48Α).
β. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (107Α).
γ. Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για
τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
στο δημόσιο τομέα» (Φ.Ε.Κ. 134).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τις υπ’ αριθμ. 1/5−2007, 2/5−2007, 3/5−2007, 4/5−2007,
5/5−2007, 1/6−2007, 2/6−2007, 3/6−2007, 4/6−2007 και 5/6−
2007 αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των
Υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αυ−
τές διατυπώθηκαν στα με αριθμό 5 και 6 πρακτικά της
5ης/2007 και 6ης/2007 συνεδρίασης, που πραγματοποι−
ήθηκαν στις 23 και 24 Απριλίου 2007.
3. Την υπ’ αριθμ. 135/23.5.2007 απόφαση του Β΄ Τμή−
ματος του Α.Σ.Ε.Π.
4. Το υπ’ αριθμ. 9792/7.6.2007 έγγραφο της Περιφέρει−
ας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την υπ’ αριθμ. 9571/5.6.2007
όμοια βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία δεν υφίστανται
κενές οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των ιδίων ή αντιστοίχων ή παρεμφε−
ρών ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
εβδομαδιαίως.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
49079/13.12.2006 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 1914/Β΄/29.12.2006)
«Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561
(3)
Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την πα−
ρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων
τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 7 του Υπαλληλικού
Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ.
26/9.2.2007 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 60, παρ. 6 του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος
έχει κυρωθεί με το ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/ 28.6.2007 τ.Α΄).
3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των δημοσίων υπαλλήλων
που έχουν τέκνα, τα οποία φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύμα−
τα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που
έχουν τέκνα, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δη−
μόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες
ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, για
να επισκεφθούν το εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους
και να ενημερωθούν για την επίδοση τους.
2. Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας κα−
θορίζεται ως εξής:
α) Ο γονέας−υπάλληλος που έχει ένα (1) τέκνο, το
οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις
(4) ημέρες το έτος.
β) Ο γονέας−υπάλληλος που έχει δύο (2) τέκνα και άνω,
τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες
το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν
μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθ−
μίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.
3. Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές και ο
χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημό−
σιας υπηρεσίας.
4. Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα,
σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνε−
χώς. Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται
υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν
μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται
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αποζημίωση στον υπάλληλο.
5. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν
από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για
τους δυο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό αριθμό
των ημερών, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο
2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση
της άδειας, ο γονέας υπάλληλος πρέπει να υποβάλει
κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώ−
νοντας συγχρόνως υπεύθυνα, πόσες ημέρες ή ώρες της
δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο
άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Η υπηρε−
σία δύναται να ελέγχει την εγκυρότητα της ανωτέρω
δήλωσης.
6. Η άδεια χορηγείται στο γονέα−υπάλληλο ανεξάρτη−
τα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι.
7. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης
τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγεί−
ται στο γονέα υπάλληλο που έχει την επιμέλεια του
τέκνου.
8. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύ−
ματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
έχουν διακοπές εργασίας.
9. Η άδεια χορηγείται και στους γονείς−υπαλλήλους
που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό
σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει
πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτω−
ση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από
το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική
εκπαίδευση.
10. Η άδεια δεν χορηγείται στο γονέα−υπάλληλο μετά
την ενηλικίωση του τέκνου του.
11. Ως ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης για τη χορήγηση της εν λόγω διευκόλυνσης
νοούνται τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία περί
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως
αυτή ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 45038
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2.4.2007 Υπουργικής
Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβο−
λής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργα−
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού»,
[Φ.Ε.Κ. 534Β/13.4.2007 και Φ.Ε.Κ. 759Β/14.5.2007 (διόρ−
θωση σφάλματος)].
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 206 του ν. 3463/
2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Την υπ’ αριθμ. 18183/2.4.2007 Υπουργική Απόφαση
«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρη−
σιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτο−
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού», [Φ.Ε.Κ. 534/Β/13.4.2007 και
Φ.Ε.Κ. 759/Β/14.5.2007 (διόρθωση σφάλματος)].

