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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9490/ΔΙΟΕ/454 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006 

απόφασης (ΦΕΚ 302/Β΄/13.3.2006) του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών με θέμα «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στο 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στο 
Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, στο 
Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στον 
Ειδικό Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε, στον Ειδικό Γραμμα−
τέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στον Ειδικό 
Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων, στον Ειδικό Γραμ−
ματέα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, 
στον Ειδικό Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ−
θύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στον 
Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας» και στους Προϊσταμένους των Μονάδων 
αυτής, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτε−
λών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ει−
δικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41, 50, 51, 52, 53, 54 και 90 του κώδικα νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, 
ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

2. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και 
Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 251).
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3. To v. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2003» (Α΄ 267).

4. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (Α΄ 165),όπως τροποποιημένο ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).

6. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

7. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006 απόφαση 
(Β΄ 302), όπως ισχύει.

8. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και απο−
δοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών, επί των οποίων ασκούμε 
αρμοδιότητες καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των 
υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σ’ αυτές.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006 
απόφαση (ΦΕΚ 302/Β΄/13.3.2006) με θέμα «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντο−
λή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμ−
ματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, στο Γενικό Γραμμα−
τέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στον Ειδικό Γραμματέα 
της ΥΠ.Ε.Ε, στον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, στον Ειδικό Γραμματέα Αποκρατικοποι−
ήσεων, στον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα, στον Ειδικό Γραμματέα Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσε−
ων, στον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» και στους Προϊσταμένους των Μονάδων 
αυτής, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών 
Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών 
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών» ως εξής:

Το κείμενο του άρθρου 15 της απόφασης αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις 
κατωτέρω πράξεις:

1. Τις αποφάσεις μετάβασης στο εσωτερικό και εξω−
τερικό των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, προϊ−
σταμένων και στελεχών Διευθύνσεων και Ειδικών Υπη−
ρεσιών αρμοδιότητας του καθώς και του προσωπικού 
που συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

2. Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών 
χωρίς αποδοχές, καθώς και τη χορήγηση κανονικών 
και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους Γενικών Δι−
ευθύνσεων, Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών αρμο−
διότητας του.

3. Ερωτήματα και αποφάσεις για χορήγηση άδειας 
στους υπαλλήλους των υπηρεσιών αρμοδιότητας του 
για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και 
εξωτερικό.

4. Τις μετακινήσεις των υπαλλήλων εντός των Διευ−
θύνσεων αρμοδιότητάς του.

5. Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και 
αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν 

ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών 
αρμοδιότητάς του.

6. Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμ−
βούλιο του Κράτους για θέματα αρμοδιότητάς του.

7. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών επιτρο−
πών ή ομάδων εργασίας του άρθρου 19 παρ. 7 του ν.
3614/2007, επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, επιτρο−
πών παρακολούθησης και παραλαβής καθώς και των 
κεντρικών οργάνων ελέγχου επενδύσεων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ισχύοντος και των προγενέστερων 
νόμων.

8. Τον ορισμό εκπροσώπων σε συμβούλια και επιτρο−
πές άλλων δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών για 
θέματα της αρμοδιότητάς του».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291/ 
10.3.2006 απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F

    Αριθμ. οικ. 116764 (2)
Έγκριση συλλογικού Συστήματος εναλλακτικής διαχεί−

ρισης φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥ−
ΚΛΩΣΗ ΑΕ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 17 και 24 (παρ. 3β & 11) του 

νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄) «Συσκευασίες και εναλλα−
κτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 
– Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 117/5.3.2004 (ΦΕΚ 82A΄) «Μέτρα, 
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο−
πλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγι−
ών 2002/1995 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι−
σμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003». 

3. Το π.δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 117
2004 (Α΄ 82) σε συμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρο−
νικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δε−
κεμβρίου 2003».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΣ 149376/1452/31.7.2006 υποβολή 
του φακέλου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
όπως διαμορφώθηκε μετά την κατάθεση συμπληρω−
ματικών στοιχείων.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΣ 166663/782/7.5.2007 υποβολή 
τροποποιημένου και συμπληρωμένου φακέλου του 
Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
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Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6. Το πρακτικό Νο 57 της 7ης Νοεμβρίου 2006 της Επι−
τροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης 
(ΕΠΕΔ) με το οποίο η ΕΠΕΔ αποφάσισε να εισηγηθεί την 
έγκριση του υποψηφίου συστήματος «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ 
ΑΕ», υπό όρους και προϋποθέσεις. 

7. Το Πρακτικό Νο 76 της 7ης Οκτωβρίου 2008 της Επιτρο−
πής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) 
με το οποίο η ΕΠΕΔ αποφάσισε να εισηγηθεί την έγκριση 
του υποψηφίου συστήματος «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ». 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Την έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλα−
κτικής Διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων 
«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ», στο εξής «Σύστημα», το οποίο 
θεωρούμε ότι πληροί τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 117 (ΦΕΚ 82A΄/5.3.2004), με τους ακόλουθους όρους 
και προϋποθέσεις:

1) Το Σύστημα υποχρεούται να υλοποιήσει τις εργασί−
ες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρι−
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της κατηγορίας 5 του 
Παραρτήματος ΙΑ του π.δ. 117/2004, που διαχειρίζεται, 
όπως αυτές προβλέπονται στον υποβληθέντα φάκελο 
και τα συμπληρωματικά του στοιχεία και την εισήγηση 
της ΕΠΕΔ. 

2) Το Σύστημα υποχρεούται να διασφαλίζει τη δυ−
νατότητα συμμετοχής σε αυτό των ενδιαφερόμενων 
παραγωγών Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων (ΗΗΕ της 
κατηγορίας 5 του Παραρτήματος ΙΑ του π.δ. 117/2004) 
και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποδομή.

3) Το Σύστημα υποχρεούται να καλύψει τον στόχο 
συλλογής Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων οικιακής 
προέλευσης ο οποίος διαμορφώνεται ανάλογα με το με−
ρίδιο που έχουν οι εκάστοτε συμμετέχουσες εταιρείες 
(ποσοστό) επί του συνόλου των πωλήσεων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην ελληνική αγορά. Οι 
ποσότητες των Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων μη 
οικιακής προέλευσης που θα συλλέγει το Σύστημα υπο−
λογίζονται επιπλέον του προαναφερομένου στόχου.

4) Το σύστημα υποχρεούται να αναλάβει την ευθύνη 
για την κάλυψη των οικονομικών πόρων, σε περίπτωση 
μη εξασφάλισής τους, όπως αυτοί προβλέπονται στον 
υποβληθέντα φάκελο, ώστε να λειτουργήσει με τις προ−
ϋποθέσεις και τους όρους των π.δ. 117/04 και π.δ. 15/2006 
και σύμφωνα με τον υποβληθέντα φάκελο.

5) Η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν στο Σύστημα οι 
συμμετέχοντες διαχειριστές προορίζεται αποκλειστικά για 
την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης, συ−
νυπολογιζόμενων και των τυχόν εσόδων του Συστήματος.

6) Το Σύστημα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα 
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 
με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της εναλλακτικής 
διαχείρισης.

7) Το Σύστημα για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές που προκύπτουν από την απορρύπανση 
των ΑΗΗΕ που διαχειρίζεται οφείλει να ενημερώνει τα 
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης φο−
ρητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Σε κάθε 
περίπτωση η διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων ηλε−
κτρικών στηλών και συσσωρευτών πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εναλλακτική 
διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

8) Το Σύστημα υποχρεούται να συνάπτει συνεργασία 
(νομική δέσμευση συνεργασίας) μόνο με κατάλληλα 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την υλοποίηση των 
εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης.

Μετά τρία χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης 
του Συλλογικού Συστήματος «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ», δι−
ενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΕΔΣΑΠ μετά από αί−
τηση του Συστήματος ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό διάστημα αυτό 
εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και 
επιτυγχάνονται οι στόχοι.

Αν μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι 
υποχρεώσεις της εναλλακτικής διαχείρισης, τίθενται ει−
δικοί όροι για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής 
διαχείρισης με προθεσμία συμμόρφωσης και εφόσον 
δεν επιτευχθούν τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 8 και 16 του π.δ. 117/2004.

Η έγκριση του Συστήματος ισχύει για έξι χρόνια και 
μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρη−
ση του υποβληθέντος φακέλου, κατόπιν έγκρισης της 
αρμόδιας αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
F

(3)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη ΛΙΒΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

  Με την υπ’ αριθμ. 10282/9.2.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΛΙΒΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη 

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F
(4)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στη ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ.

  Με την υπ’ αριθμ. 744/9.2.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στη ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του 
ΛΕΩΝΙΔΑ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F
(5)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΘΕΟ−
ΛΟΓΟΥ.

  Με την υπ’ αριθμ. 862/9.2.2009 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών χορηγείται στην ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του 
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ΘΕΟΛΟΓΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F
(6)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στη ΧΑΝΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

  Με την υπ’ αριθμ. 10350/9.2.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΧΑΝΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F
(7)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής 
Λειτουργού στην ΜΠΕΚΡΙΔΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΥ.

  Με την υπ’ αριθμ. οικ. 1479/12.2.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Ευβοίας χορηγείται στην ΜΠΕΚΡΙΔΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικής Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη

Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΝΝΑ − ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ ΚΑΡΑΝΤΑΚΗ

(8)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝ/
ΝΟΥ.

  Με την υπ’ αριθμ. 26/ΤΔΟΜ/2168/2008 απόφαση του 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης χορηγείται στην ΚΑΜΠΟΥΡΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.

  Ο Νομάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

Στην υπ’ αριθμ. 5117/3.1.2009 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/2.2.2009 τ. Β΄ και αφορά 
υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του ΝΕΕ 
έτους 2009, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Στη σελίδα 1667, Στήλη 1η και στίχους 17, 18 εκ των 
κάτω από το λανθασμένο:

«…Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως…»

Στο σωστό: «…3. Να δημοσιευθεί η απόφαση αυτή στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα 
μήνα πριν τη δημοσίεσή της…».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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