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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων
που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές ...........
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν
του κανονικού ωραρίου, για τον οδηγό του αυτο−
κινήτου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, για το έτος 2008 .............................................
Περί καθορισμού του τρόπου, της διαδικασίας κα−
ταβολής και του ύψους αποζημίωσης ειδικών
και εμπειρογνωμόνων, στην Επιτροπή Ανταγωνι−
σμού» ........................................................................................................
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
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ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε.» που έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του ν. 2601/1998. .............................................................
Απόφαση σύστασης επιτροπής αξιολόγησης υπο−
ψήφιων για πρόσληψη διαχειριστή έργου (project
manager) με σύναψη μίσθωσης έργου στο πλαί−
σιο υλοποίησης της Δράσης 8.3.4/1 «Ελληνικό Πα−
ρατηρητήριο Ερευνητικών & Τεχνολογικών Ειδι−
κοτήτων», Μέτρο 8.3 ....................................................................
΄Εγκριση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας 126 μο−
νίμων υπαλλήλων του ΤΕΕ για το έτος 2008......
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
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Ανώτατης Εκπαίδευσης ...........................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/φ.51/578/οικ. 6378
(1)
Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων
που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 3 του Υπαλληλικού
Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/9.2.2007 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του Κώδικα Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε
με το ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.6.2007 τ. Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ51/261/26452/10.12.1999 (ΦΕΚ
2173/Β/17.12.1999) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Προσαύξηση
της κανονικής άδεις των υπαλλήλων που υπηρετούν σε
παραμεθόριες περιοχές».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:
Προσαυξάνουμε την κανονική άδεια των υπαλλήλων
του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ−
μού που υπηρετούν σε υπηρεσίες παραμεθορίων περι−
οχών ως ακολούθως:
1. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό Κυ−
κλάδων κατά δυο (2) ημέρες.
2. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς
Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστο−
ριάς, Φλώρινας, Δράμας κατά τρεις (3) ημέρες.
3. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Νομούς
Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκα−
νήσου και Κέρκυρας κατά τέσσερις (4) ημέρες.
4. Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, η
ανωτέρω προσαύξηση της κανονικής άδειας μπορεί
να χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δυο
μηνών πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του
ημερολογιακού έτους.
5. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στο προσωπικό
που υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
6. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ51/261/26452/10.12.1999 (ΦΕΚ
2173/Β/17.12.1999) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Προσαύξηση
της κανονικής άδεις των υπαλλήλων που υπηρετούν σε
παραμεθόριες περιοχές» καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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