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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/48840/0022 (1)

 Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας 
Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 

Α΄/18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλ−
λήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις».

1.2. Του Ν. 2612/1998 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/25−5−1998) «Ανάθε−
ση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και 
άλλες διατάξεις».

1.3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

1.4. Του άρθρου 21 Π.Δ. 8/1991 (Φ.Ε.Κ. 5 Α΄/17−1−1991) 
όπως κωδικοποιήθηκαν με εκείνες του Π.Δ. 210/1992 
(Φ.Ε.Κ. 99 Α΄/16−6−1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. 
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Σ.».

1.5. Της υπ’αριθ. 2/74260/0004 από 15−10−1999 (Φ.Ε.Κ. 
1925 Β΄/25−10−1999) κοινή υπουργική απόφαση όπως διορ−
θώθηκε και ισχύει (Φ.Ε.Κ. 2274 Β΄/31−12−1999) «Μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 
του Ν. 1943/1991».

2. Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/17/2972/14−05−2010 
Απόφαση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της 
παραγράφου 1 άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/06 εγκρίθηκε η 
πρόσληψη 5.500 ιδιωτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων 
αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος για χρονικό διά−
στημα έως επτά μηνών.
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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 καταστημά−
των και εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπι−
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημο−
σίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

8. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 6 του Ν. 3383/2010 (ΦΕΚ Α΄40).

9. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/7093/0022/05−
02−2004 (Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που 
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ).

10. Την αριθμ. 33 της 30−5−1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της αριθμ. 88/2−8−1995 ΠΥΣ και προσαρμογή 
της στις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/Α/30−5−97).

11. Το με αρ. 26020/18/05/2010 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

12. Την από 24−06−2010 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου−
λίου Εργασίας (ΑΣΕ).

13. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Αγ. Παρασκευής Ν. Αττικής, στους 
ΚΑ 106022.01, 206022.01, 356022.01, 706022.01, 456022.01, 
156022.01 106042.01, 206042.01 και 356042.01 ποσόν δα−
πάνης 173.000,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για εκατόν εί−

κοσι εννέα (129) υπαλλήλους του Δήμου Αγ. Παρασκευής, 
Ν. Αττικής, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί−
στου και Ορισμένου Χρόνου, ως εξής: α) για το διοικητικό 
προσωπικό, έως 11 ώρες το μήνα, ο καθένας, β) για το 
υπόλοιπο προσωπικό έως 22 ώρες το μήνα, ο καθένας, 
πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31/12/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. 15526/94 (4)
Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση 

μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσω−
ρινής απασχόλησης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη:
2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α). 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α) όπως τροποποιή−
θηκαν και ισχύουν σήμερα.

4. Το άρθρο 24 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του νόμου 3846/2010 

«Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες δι−
ατάξεις.» (ΦΕΚ 206/Α).

5. Την από 21/7/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Πρακτικό 5/21−
7−2010), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
των εργασιών που λόγω της φύσης τους εγκυμονούν 
ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων κατά την έννοια του εδαφ. δ, του 
άρθρου 24 του ν. 2956/2001, έτσι όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 3 του ν. 3846/2010.

Άρθρο 2
Απαγορεύσεις απασχόλησης

Απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο 
εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης στις 
παρακάτω περιπτώσεις:

1. Εργασίες σε επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι εν−
δέχεται να εκτεθούν σε επιβλαβείς παράγοντες και 
στις οποίες ο εργοδότης, σύμφωνα με τις κείμενες δι−
ατάξεις, έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπη−
ρεσίες ιατρού εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
εργαζομένων.

2. Εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρακάτω μη 
εξαντλητικό πίνακα, εφόσον η απασχόληση μισθωτού 
δεν απαιτεί κατοχή πτυχίου ή άδειας άσκησης επαγ−
γέλματος ανάλογης ειδικότητας ή διπλώματος ή ειδική 
επιμόρφωση ως απαραίτητης προϋπόθεσης.

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

(ΣΤΑΚΟΔ 2008)
1 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 5

2 Άντληση αργού πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 6

3 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 7

4 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 
(εκτός της εξόρυξης αλατιού) 8

5 Υποστηρικτικές δραστηριότητες 
εξόρυξης 9

6 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
υλών  

6.1 Τελειοποίηση (φινίρισμα) 
υφαντουργικών προϊόντων 13.3

7 Παραγωγή οπτάνθρακα και 
προϊόντων διύλισης πετρελαίου 19

8 Παραγωγή χημικών ουσιών και 
προϊόντων  

8.1 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 
και εμφιάλωση υγραερίων 20.11

8.2 Παραγωγή χρωστικών υλών 20.12

8.3 Παραγωγή άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών ουσιών 20.13

8.4 Παραγωγή άλλων οργανικών 
βασικών χημικών ουσιών 20.14

8.5 Παραγωγή λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων 20.15
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

(ΣΤΑΚΟΔ 2008)

8.6 Παραγωγή πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές 20.16

8.7
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού 
(συνθετικού καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

20.17

8.8 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών προϊόντων 20.20

8.9

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών 
και παρόμοιων επιχρισμάτων, 
μελανιών τυπογραφίας και 
μαστιχών

20.30

8.10 Παραγωγή εκρηκτικών και 
πυροτεχνημάτων 20.51

8.11 Παραγωγή άλλων χημικών 
προϊόντων π.δ.κ.α. 20.59

8.12 Παραγωγή συνθετικών ινών 20.60
9 Παραγωγή βασικών μετάλλων 24

10

Κατασκευή μεταλλικών 
προϊόντων, με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

 

10.1 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών 
και μερών μεταλλικών σκελετών 25.11

10.2 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης 25.21

10.3 Κατασκευή άλλων μεταλλικών 
ντεπόζιτων και δεξαμενών 25.29

11 Κατασκευή ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού  

11.1 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών μολύβδου 27.20

12 Κατασκευή μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.  

12.2 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων 28.22

13 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού 
μεταφορών  

13.1 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών 
κατασκευών 30.11

13.2 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής 
και αθλητισμού 30.12

13.3 Κατασκευή σιδηροδρομικών 
αμαξών και τροχαίου υλικού 30.20

13.4
Κατασκευή αεροσκαφών και 
διαστημοπλοίων και συναφών 
μηχανημάτων

30.30

14 Επισκευή και εγκατάσταση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού  

14.1 Επισκευή και συντήρηση πλοίων 
και σκαφών 33.15

15
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού

 

15.1 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35.11
15.2 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 35.12

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

(ΣΤΑΚΟΔ 2008)
15.3 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 35.13
15.4 Παραγωγή φυσικού αερίου 35.21

16
Εργασίες με ραδιενεργά υλικά 
ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή 
πυρηνικά υλικά

17 Εργασίες με αμίαντο ή υλικά που 
περιέχουν αμίαντο  

18 Εργασίες σε θερμοκήπια 
κλειστού τύπου

19

Εργασίες σε επιχειρήσεις που 
μπορούν να προκαλέσουν 
βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης 
έκτασης (Sevezo)

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
     Αριθμ. 07/ΔΤΑ/10382 (5)
 Έγκριση αποχώρησης του Δήμου Πειραιά από τον Πε−

ριβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας− Πειραιά.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπικής Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 245 παρ. 4 του Ν.3463/2006 
σύμφωνα με τις οποίες η αποχώρηση μέλους σε υφι−
στάμενο σύνδεσμο επιτρέπεται αν το αποφασίσει το 
συμβούλιο του ενδιαφερόμενου δήμου και αποδεχθεί 
την απόφαση το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου 
με απόφαση του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλει−
οψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

3. Την 8753/17.11.1983 απόφαση του Νομάρχη Αττικής 
(ΦΕΚ 689/Β΄/30.11.1983), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τις αριθμ. αποφάσεις 07/ΔΤΑ/18322/19.12.2002 
(ΦΕΚ 1605/Β΄/30.12.2002), 07/ΔΤΑ/17020/3.12.2003 (ΦΕΚ 
1901/Β΄/22.12.2003), 07/ΔΤΑ/17850/25.11.2005 (ΦΕΚ 1765/
Β΄/14.12.2005), 07/ΔΤΑ/18339/03 + 296/26.01.2004 (ΦΕΚ 237/
Β΄/09.02.2004 και ΦΕΚ 525/Β΄/23.03.2004), 07/ΔΤΑ/12500/05 
+ 17852/05/16.02.2006 (ΦΕΚ 278/Β΄/08.03.2006), 07/
ΔΤΑ/18276/20.11.2006 (ΦΕΚ 1798/Β΄/11.12.2006, 07/ΔΤΑ/ 
496/24.01.2007 και 07/ΔΤΑ/495/24.01.2007 (ΦΕΚ 158/
Β΄/07.02.2007), 07/ΔΤΑ/5604/15.05.2008 (ΦΕΚ 1046/Β΄/ 
05.06.2008), 07/ΔΤΑ/3451/06.05.2009 (ΦΕΚ 966/Β΄/22.05.2009), 
07/ΔΤΑ/4345/25.06.2009 (ΦΕΚ 1246/Β΄/ 24.06.2009) και 07/
ΔΤΑ/9858/10.12.2009 περί σύστασης και λειτουργίας του 
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας − Πειραιά, 
στον οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Σαλαμίνας, Αμπελα−
κίων, Ζεφυρίου, Περάματος, Κερατσινίου, Δραπετσώνας, 
Νίκαιας, Κορυδαλλού, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αγία Βαρβάρα, 




