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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  41901 (1) 
 Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρη−

σιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή 
των Δημοτικών αρχών. 

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

β) των άρθρων 70 και 74 της Νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών (Π.Δ.96/2007 (ΦΕΚ116Α΄).

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 
ΦΕΚ 98 Α΄) και

δ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκύπτει 

εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει σε δέκα χιλιάδες 
(10.000) ΕΥΡΩ περίπου.

3. Την αριθ. 2672.03.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτί−
ων που χρησιμοποιούνται για τις εκλογές των Δημοτι−
κών αρχών δηλαδή των Δημάρχων και των δημοτικών 
συμβουλίων, των συμβουλίων δημοτικών και τοπικών 
κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων 
σε 14X25 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 5261 
του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» του προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οικονομικού έτους 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2010

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Aριθμ. 41900 (2)
    Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρη−

σιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή 
των περιφερειακών αρχών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 134 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

β) των άρθρων 70 και 74 της Νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών (Π.Δ.96/2007) (ΦΕΚ116Α΄).

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 
ΦΕΚ 98 Α΄).

δ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκύπτει 
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εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει σε δέκα χιλιάδες 
(10.000) ΕΥΡΩ περίπου.

3. Την αριθ. 2672/03.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων 
που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την 
εκλογή των αιρετών περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρ−
χών και περιφερειακών συμβούλων σε 14X25 εκατοστά 
του μέτρου περίπου.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 
5261 του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» του προϋπο−
λογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οικονομικού 
έτους 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 43093 (3)
    Καθορισμός του ανώτατου ορίου του συνολικού χρέ−

ους δήμου που προβαίνει σε δανεισμό, ως ποσοστού 
των συνολικών εσόδων του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του 

άρθρου 264 «Πιστοληπτική Πολιτική − Διαδικασία συνο−
μολόγησης δανείου από Δήμους και Περιφέρειες» του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (87 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 103/2702/12−7−2010 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδος.

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

4. Την υπ’ αριθμ 383/18−1−2010 (29 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας 
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

5. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋ−
πολογισμών των Δήμων, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, ως ανώτατο όριο του συνολικού χρέ−
ους δήμου που προβαίνει σε δανεισμό, ποσοστό 60% 
επί των συνολικών εσόδων του.

2. Ως συνολικό χρέος του δήμου θεωρούνται οι συνολι−
κές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
του, όπως αυτές προκύπτουν:

α) Για τους δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λο−
γιστικό σχέδιο των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, από τον αριθμητι−
κό μέσο των υποχρεώσεων των τριών (3) τελευταίων 
εγκεκριμένων ισολογισμών τους.

β) Για τους δήμους που δεν εφαρμόζουν το κλαδικό 
λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, από τον αριθμη−
τικό μέσο των υποχρεώσεων των τριών (3) τελευταίων 
οικονομικών καταστάσεων τους, που καταρτίζουν κατ’ 
εφαρμογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 163 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

3. Ως συνολικά έσοδα του δήμου λαμβάνονται:
α) Για τους δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογι−

στικό σχέδιο των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ο αριθμητικός μέσος 
των συνολικών εσόδων των τριών (3) τελευταίων εγκε−
κριμένων ισολογισμών τους.

β) Για τους δήμους που δεν εφαρμόζουν το κλαδικό 
λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ο αριθμητικός 
μέσος των συνολικών εσόδων των τριών (3) τελευταίων 
εγκεκριμένων απολογισμών τους.

4. Στα συνολικά έσοδα της προηγούμενης παραγρά−
φου δεν περιλαμβάνονται:

α) Οι εισπράξεις των δήμων από δάνεια (κατηγορία 
31 του τύπου του προϋπολογισμού τους).

β) Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και 
επιστροφές χρημάτων (ομάδα 4 του τύπου του προϋ−
πολογισμού τους).

γ) Το χρηματικό υπόλοιπο (ομάδα 5 του τύπου του 
προϋπολογισμού τους).

5. Για τους δήμους που συγκροτούνται και λειτουρ−
γούν από 1−1−2011, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3852/2010, 
τα οικονομικά μεγέθη των ανωτέρω παραγράφων 1−4 
προκύπτουν από τα άθροισμα των επιμέρους όμοιων 
μεγεθών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που 
συνενώνονται και απαρτίζουν το νέο Δήμο.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

F
                Αριθμ. 9548 (4)
Εγκριση υπερωριακής εργασίας Β΄ εξαμήνου 2010 των 

μονίμων υπαλλήλων του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (ΕΑΑ).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 3833/15.3.2010 (ΦΕΚ/Α/40) «Προ−

στασία της εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

β) του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ: 
247/Α/95.

γ) του άρθρου 16 του ν. 3205/20 03 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες συναφείς διατάξεις» ΦΕΚ: Α΄ 297.

δ) του Π.Δ. 62/86 (ΦΕΚ 21/Α/1986) «οργανισμός ΕΑΑ» 
και την αριθμ. 740/11.6.87 κοινή υπουργική απόφαση, με 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16115

την οποία έγινε προσαρμογή κλάδων και θέσεων του 
τακτικού προσωπικού του ΕΑΑ σύμφωνα με το προσο−
ντολόγιο−κλαδολόγιο (ΦΕΚ 336/Β/87).

ε) Την αριθμ. 10500 (ΦΟΡ) 1046/30.9.1998 της Υπουργού 
Ανάπτυξης «Έγκριση λειτουργίας Εθνικού Αστεροσκο−
πείου Αθηνών (ΕΑΑ) σε 24ωρη βάση».

στ) Την 2/7093/0022 κοινή υπουργική απόφαση «Επέ−
κταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ασχολείται 
στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».

2. Το με α.π. 1254/18.6.2010 έγγραφο του ΕΑΑ (Επάρκεια 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΕΑΑ για υπερω−
ρίες, φορέας 19/710 ΚΑΕ − 0261, 0263 με το ποσό των 
142.000,00 € και φορέας 19/740 ΚΑΕ − 0511 με το ποσό 
των 6.900,00 €).

3. Το με α.π. 1261/21.6.2010 έγγραφο του ΕΑΑ, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέ−
σιμων ημερών απασχόληση του μόνιμου προσωπικού 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), για το Β΄ 
εξάμηνο του έτους 2010.

Για 36 υπαλλήλους (20.585) ώρες συνολικά συνολικής 
δαπάνης 92.000,00 ευρώ.

Υπερωρίες ημερήσιες απλές 8.700 ώρες
Υπερωρίες νυκτερινές απλές 2.220 ώρες
Υπερωρίες ημερήσιες εξαιρέσιμες 1.310 ώρες
Υπερωρίες νυκτερινές εξαιρέσιμες 1.160 ώρες
Νυκτερινά εργασίμων ημερών προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας 3.785 ώρες
Νυκτερινά και ημερήσια Κυριακών και
εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 3.410 ώρες
Σύνολο 20.585 ώρες
Οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής εργασίας θα προ−

σφερθούν:
α) Από Δευτέρα έως Παρασκευή από 15.00−22.00 και 

από 22.00−7.30
β) Σάββατο και Κυριακή σε 24ωρη βάση από 7.30−22.00 

και από 22.00−7.30
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσί−

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 9539 (5)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας Β΄ εξαμήνου 2010 του 

προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου (ενιαίου μι−
σθολογίου) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
(ΕΑΑ).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχ  οντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 3833/15.3.2010 (ΦΕΚ/Α/40) 

«Προστασία της εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

β) του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ: 
247/Α/95.

γ) του άρθρου 16 του ν. 3205/20 03 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες συναφείς διατάξεις» ΦΕΚ: Α΄ 297.

δ) του Π.Δ. 62/86 (ΦΕΚ 21/Α/1986) «οργανισμός ΕΑΑ» 
και την αριθμ. 740/11.6.87 κοινή υπουργική απόφαση, 
με την οποία έγινε προσαρμογή κλάδων και θέσεων 
του τακτικού προσωπικού του ΕΑΑ σύμφωνα με το 
προσοντολόγιο−κλαδολόγιο (ΦΕΚ 336/Β/87).

ε) Την αριθμ. 10500 (ΦΟΡ) 1046/30.9.1998 της 
Υπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση λειτουργίας Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) σε 24ωρη βάση».

στ) Την 2/7093/0022 κοινή υπουργική απόφαση 
«Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 
ασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».

2. Το με α.π. 1253/18.6.2010 έγγραφο του ΕΑΑ (Επάρκεια 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΕΑΑ για υπερω−
ρίες, φορέας 19/710 ΚΑΕ − 0261, 0263 με το ποσό των 
18.000,00 €.

3. Το με α.π. 1260/21.6.2010 έγγραφο του ΕΑΑ. απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσι−
μων ημερών απασχόληση του προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου (ενιαίου μισθολογίου) του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), για το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2010.

Για 8 υπαλλήλους (1.665) ώρες συνολικά συνολικής 
δαπάνης 11.600,00 ευρώ.

Υπερωρίες ημερήσιες απλές 800 ώρες
Υπερωρίες νυκτερινές απλές 280 ώρες
Υπερωρίες ημερήσιες εξαιρέσιμες 190 ώρες
Υπερωρίες νυκτερινές εξαιρέσιμες 90 ώρες
Νυκτερινά εργασίμων ημερών προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας 215 ώρες
Νυκτερινά και ημερήσια Κυριακών
και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 90 ώρες
Σύνολο 1.665 ώρες
Οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής εργασίας θα προ−

σφερθούν:
α) Από Δευτέρα έως Παρασκευή από 15.00−22.00 και 

από 22.00−7.30
β) Σάββατο και Κυριακή σε 24ωρη βάση από 7.30−22.00 

και από 22.00−7.30.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσί−

ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2010 .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ



    Αριθμ. 264791 (6)
Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ιν−

στιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) και του Κε−
ντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών 
(Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών) − Ν.Π.Δ.Δ.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές δι−

ατάξεις) του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α 51), όπως συμπληρώ−
θηκε με την παρ. 10 του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α 87).

β) Των άρθρων 159, 160, 161 και 162 του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α 51), για όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις. 

γ) Της περ. 4 της παρ. Β του άρθρου 40 του Ν. 
1884/1990 (ΦΕΚ Α 81).

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 (ΦΕΚ Α 98).

2. Την αριθμ. 281253/15−7−2008 (ΦΕΚ Β 1456) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
«Σύσταση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ινστιτούτου 
Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) και Κεντρικού Ταμείου 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών) − 
Ν.Π.Δ.Δ».

3. Τις οργανικές διατάξεις των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών 
και Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δα−
σών (Π.Δ. 590/1988, Β.Δ. 284/1961 και Ν. 389/1943).

4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16−4−2010 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με οδηγίες 
για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο 
Πέμπτο) του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α 51).

5. Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.14/941/8898, 9067/24−6−2010 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με συγκρότηση 
και λειτουργία Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋ−
πολογισμών του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών 
(Ι.Γ.Ε.) και Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 
και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών) − Ν.Π.Δ.Δ. και του Κρατικού 
Προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, 
αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε πενταμελές Κοινό Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο, αρμόδιο για όλο το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. 
Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) και Κεντρικού 
Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. & 
Δασών), με έδρα το Ι.Γ.Ε., που αποτελείται από:

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄, από 
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Ένα 

τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετι−
κού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις 
νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με 
βαθμό Α΄, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των 
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

2. Τα υπό στοιχείο Α΄ μέλη της παραγράφου 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν 
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι 
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται 
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι 
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικεί−
ας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, 
για να ορισθούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
ορίζονται υπάλληλοι από την Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που 
έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης.

3. Τα υπό στοιχείο α΄ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι υπάλληλοι που θα 
ορισθούν ως μέλη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
δεν τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης εκ της 
ιδιότητάς τους αυτής.

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την 
απόφαση αυτή, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς 
αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή προϊσταμέ−
νων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική 
απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη.

5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου ορίζεται με απόφαση της Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Προϊστάμενος της 
Υπηρεσίας Προσωπικού του Ινστιτούτου Γεωπονικών 
Επιστημών, με τον αναπληρωτή του.

6. Χρέη γραμματέα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκτελεί 
υπάλληλος του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, με 
βαθμό τουλάχιστον Β΄, που ορίζεται με τον αναπλη−
ρωτή του από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
που συγκροτείται με την απόφαση αυτή λήγει, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου Πέμπτου 
του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 
158 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστά−
θηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010.

8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονί−
μων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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