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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1088163/436/Α0013 (1)
    Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν.3775/2009 

(ΦΕΚ 122/Α/21.7.2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδο−
ομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότη−
σης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότη−
σης και άλλες διατάξεις»

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 60, 91 έως 97 του 

Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών και Κερδών από Λαχεία όπως κυρώθηκε με 
το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 
122/Α/21.7.2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών 
Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχει−
ρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες 
διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/16.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β΄) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Την υπ’ αριθμ. 1081855/391/Α0013/20.8.2009 ΠΟΛ.1106 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών «Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του
ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21.7.2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότη−
σης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ.1837/Β/3.9.2009).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ν. 2643/1998 (220/Α’) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α’) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,  
...............ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. 21987/14.7.2009 έγγραφο του Ψυχια−
τρικού Νοσοκομείου Αττικής, για την επικείμενη έκδοση 
προκήρυξης πλήρωσης είκοσι τεσσάρων (24) συνολικά 
θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κα−
τηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Αττικής και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πε−
ριστερίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Σε συνεχεία των 1046/13.8.2003, 200298/3.5.2005, 
200514/5.8.2005, 200113/21.2.2007 και 200905/6.8.2007 
προηγούμενων αποφάσεών μας, καθορίζουμε το συ−
νολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για το Ψυχιατρι−
κό Νοσοκομείο Αττικής και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Περιστερίου, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, 
που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, 
σε μία (1).

Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται στην κατηγορία Ανάπηροι 
πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π. (περίπτωση δ παραγ. 1 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΔΕ Αδελφών 
Νοσοκόμων.

A/A ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑ−
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φών
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

    Αριθμ. οικ. 38350/4644 (8)

 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43206/6028/2008 (ΦΕΚ 
1541/Β’) κοινής απόφασης

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς 

την Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29.7.1991, 
για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α’ 15).

β. του π.δ. 181/1998 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο−
θεσίας προς την Οδηγία 96/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 
23.7.1996 και την Οδηγία 97/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 
2.6.1997 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ 
σχετικά με την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α’ 133).

γ. του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 34), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6, του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α’ 70) 
και του άρθρου 3 του ίδιου ν. 1338/1983, όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 65, του ν. 1892/1990 «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 101).

δ. του άρθρου 4, του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 6, του ν. 1440/1984 και τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 7, του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ ΑΊ01), 
του άρθρου 31, του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α’ 130), του άρ−
θρου 19, του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α’ 261) και του άρθρου 
22, του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α’ 21) και της παραγράφου 4 
του άρθρο 6, του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας 
στο Κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του 
Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
22, του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α’ 21).

ε. της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 2963/2001 «Οργά−
νωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μετα−
φορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και 
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 268)

στ. του άρθρου δευτέρου, του ν. 2077/1992 «Κύρωση 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετι−
κών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται 
στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚΑ΄ 136)

ζ. της περ. δ’ της παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 355/1994 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι−
ατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 
1989 που αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση των 
οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα 
εμπορεύματα» (ΦΕΚ Α’ 189), όπως προστέθηκε με το 
στοιχείο II του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 «Σύσταση 
Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρή−
σης στους ελληνικού αερολιμένες και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 40).

η. της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3446/2006 «Ορ−
γάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 
οχημάτων − Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 49).

θ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 της Οδηγίας 
2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
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βουλίου, της 20.12.2006, για την άδεια οδήγησης (ΦΕΕΚ 
L 403/18 της 30ης Δεκεμβρίου 2006).

3. Το γεγονός ότι οι μοτοσικλέτες που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο δεν διαθέτουν όλες πλευρικό και κεντρικό 
στήριγμα.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τα εδάφια που αφορούν την Κατηγορία Α της παρα−
γράφου 5.2 του κεφαλαίου Β. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II, Ι. ΕΛΑΧΙ−
ΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ της 
αριθμ. οικ. 43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541/Β’) «Τροποποίηση 
των Παραρτημάτων Ι, II και III του π.δ.19/1995 (ΦΕΚ ΑΊ5), 
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς 
τα αντίστοιχα παραρτήματα της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2006/126/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.12.2006, 
2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.11.2006 και 2008/65/
ΕΚ της Επιτροπής της 27.6.2008», αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Κατηγορία Α:
− προοδευτική πρόσβαση: μοτοσικλέτα χωρίς κάνι−

στρο κυβισμού άνω των 120 cm3, ικανή να αναπτύσσει 
ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h,

− απευθείας πρόσβαση: μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο 
με κινητήρα ισχύος τουλάχιστον 35 kW. 

Τα παραπάνω οχήματα πρέπει να φέρουν δύο καθρέ−
πτες, πλαϊνό (πλευρικό) ή κεντρικό στήριγμα, καθώς και 
πινακίδα, στερεωμένη στο πίσω μέρος της μοτοσικλέ−
τας κατακόρυφα, πάνω ή κάτω από την πινακίδα του 
αριθμού κυκλοφορίας, με το διεθνές διακριτικό σήμα 
«L», χρώματος ερυθρού. Οι προδιαγραφές της υπόψη 
πινακίδας, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της προαναφερό−
μενης απόφασης οικ. 43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541/Β΄).

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 3858 (9)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Διοί−

κησης και Προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Καστοριάς.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 

2503/1997.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/ 

1999.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του π.δ. 30/1994.
6. Τις διατάξεις του Οργανισμού Οργάνωσης και Λει−

τουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Καστοριάς (ΦΕΚ 1639/Β΄/28.11.2005).

7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, οικονομι−
κού έτους 2009, στο φορέα 072, ΚΑΕ 0511.

8. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες υπαλλήλων της Δ/νσης Δ/
σης και Προσωπικού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία τριών (3) υπαλλή−
λων της Δ/νσης Διοίκησης και Προσωπικού, ήτοι των: 

1. Παλαιολόγου Βασιλικής για το χρονικό διάστημα 
από 1.10.2009 έως και 31.12.2009, ως εξής: 

Υπερωρίες απογευματινές, από ώρα 15:00 έως και ώρα 
22:00, για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι συμπληρώ−
σεως εξήντα (60) ωρών για κάθε μήνα, ήτοι εκατόν 
ογδόντα (180) ωρών συνολικά για το χρονικό διάστημα 
από 01.10.2009 έως και 31.12.2009.

2. Βασιλόπουλου Αθανάσιου για το χρονικό διάστημα 
από 1.11.2009 έως και 31.12.2009, ως εξής:

Υπερωρίες απογευματινές, από ώρα 15:00 έως και ώρα 
22:00, για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι συμπληρώ−
σεως εξήντα (60) ωρών για κάθε μήνα, ήτοι εκατόν 
είκοσι (120) ωρών συνολικά για το χρονικό διάστημα 
από 1.11.2009 έως και 31.12.2009.

3. Τζηκαλάγια Κωνσταντίνου για το χρονικό διάστημα 
από 01.11.2009 έως και 31.12.2009, ως εξής:

Υπερωρίες απογευματινές, από ώρα 15:00 έως και ώρα 
22:00, για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι συμπληρώ−
σεως εξήντα (60) ωρών για κάθε μήνα, ήτοι εκατόν 
είκοσι (120) ωρών συνολικά για το χρονικό διάστημα 
από 01.11.2009 έως και 31.12.2009.

Η καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των παραπά−
νω υπαλλήλων κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία, λόγω της 
απαραίτητης συντήρησης του Δικτύου δεδομένων της 
Νομαρχίας, την εγκατάσταση − παραμετροποίηση νέων 
δικτυακών συσκευών και εξαρτημάτων στο δίκτυο καθώς 
και τη συντήρηση των παλαιότερων, τη λήψη ψηφιακών 
αντιγράφων των αρχείων των εφαρμογών (μισθοδοσίας, 
διπλογραφικού συστήματος, κλπ) που χρησιμοποιούν οι 
χρήστες του Δικτύου της Ν.Α. Καστοριάς και τέλος τη 
διενέργεια απαραίτητων διαγνωστικών ελέγχων στο 
δίκτυο. Σημειώνεται ότι όλες οι ανωτέρω εργασίες είναι 
απαραίτητο να γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες 
στις οποίες το Δίκτυο δεδομένων της Νομαρχίας δεν 
εξυπηρετεί τους χρήστες του Συστήματος και όχι εν 
ώρα λειτουργίας αυτού που θα είχε ως αποτέλεσμα τη 
διακοπή των εργασιών των χρηστών και κατά συνέπεια 
τη μη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι πιστώσεις για τη δαπάνη της υπερωριακής απασχό−
λησης, ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ 
#2.350,00#, θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, οικονομικού 
έτους 2009, από τον φορέα 072, ΚΑΕ 0511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

   Καστοριά, 25 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ




