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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   25790/2120 (1)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 17.6.2009 Συλλογικής Σύμ−

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας 
των Υποδηματεργατών−τριών και επιδιορθωτών−τριών 
υποδημάτων όλης της χώρας για το 2009.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 
(Φ.Ε.Κ. 27/Α΄/1990).

5. Την από 30.6.2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Εργα−
τοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος 
Ελλάδας.

6. Το από 23.7.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 30.7.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 
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2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 1876/1990 (Φ.Ε.Κ. 27/Α΄/1990).

5. Την από 10.7.2009 αίτηση της Ένωσης Συντακτών 
Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου.

6. Το από 23.7.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 30.7.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε: 

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 9.7.2009 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιο−
γράφων − μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα 
περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων − μελών του 
ΣΕΠΤ για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του 
επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 10.7.2009.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F

    Αριθμ. 25791/2121 (5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 19.6.2009 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια− 
μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φι−
νιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων 
όλης χώρας για το έτος 2009.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 
(Φ.Ε.Κ. 27/Α΄/1990).

5. Την από 30.6.2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Εργατο−
ϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος 
Ελλάδας.

6. Το από 23.7.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 30.7.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 19.6.2009 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομέ−
νων στα βαφεία, καθαριστήρια− μηχανικά και ηλεκτρικά 
πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και 
σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης χώρας για το έτος 2009 
για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλά−
δου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 30.6.2009.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F

    Αριθμ. Υ7α/ΓΠ. οικ. 112498 (6)
«Ιατροί Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για την από−

κτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας 
από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 20 

του ν. 2519/1997 (Φ.Ε.Κ. 165 Α΄/21.8.1997) «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 
φάρμακο και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 (Φ.Ε.Κ. 
111 Α΄/8.5.2003) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθη−
ση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 
75/Α΄/15.5.2009) «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρη−
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών 
Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1986 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.7.1986) 
«Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 415/1994 (Φ.Ε.Κ. 236 Α΄/29.12.1994) 
«Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ει−
δικότητας».

6. Την υπ’ αριθμ. 93/16/ΕΟΚ Κοινοτική Οδηγία της 5ης 
Απριλίου 1993.
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 38/2004 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/9.2.2004) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι−
ατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 
1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγ−
γελμα του ιατρού».

8. Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10ε89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά ‘Οργανα» (Α΄ 98). 

10. Την υπ’ αριθμ. 2 απόφαση της 215ης /3.4.2008 Ολο−
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ «Σχετικώς με τον καθορισμό των 
όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικό−
τητας της Ιατρικής της Εργασίας από Ιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων».

11. Το πρακτικό της ομάδας εργασίας που συστήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 1835/14.9.2006 και 2391/21.11.2006 απο−
φάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ σχετικά 
με την ειδίκευση στην Ιατρική της Εργασίας−εκπαίδευση 
Ιατρών άλλων ειδικοτήτων για την απόκτηση της ειδι−
κότητας της Ιατρικής της Εργασίας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας εκτελούν:
α) Οι ιατροί που έχουν την ειδικότητα της Ιατρικής 

της Εργασίας.
β) Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 3762/2009 

(Φ.Ε.Κ.75/Α΄/15.5.2009) εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας 
χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας 
της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότη−
τας.

γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δη−
μοσίευση του ν. 3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75/Α΄/15.5.2009) έχουν 
συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασί−
ας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των 
καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον 
έτη.

Oι επιχειρήσεις πρέπει να αναζητούν Ειδικούς Ιατρούς 
Εργασίας. Σε Νομούς στους οποίους δεν υπάρχουν εγ−
γεγραμμένοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας στους Ιατρικούς 
Συλλόγους, οι επιχειρήσεις απευθύνονται στους όμο−
ρους Νομούς. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδια−
φέρον από τους όμορους Νομούς, μετά από βεβαίωση 
των οικείων Ιατρικών Συλλόγων, αναλαμβάνουν καθήκο−
ντα ιατρού Εργασίας με ετήσιες συμβάσεις ιατροί των 
περιπτώσεων (β) και (γ). Με την εγγραφή ειδικευμένων 
Ιατρών Εργασίας στους αντίστοιχους Ιατρικούς συλ−
λόγους, οι ειδικευμένοι Ιατροί Εργασίας αναλαμβάνουν 
τις θέσεις αυτές.

2. Οι ιατροί της παραγράφου 1 περίπτωση (β) που 
υποβάλλουν αίτηση προς απόκτηση της ειδικότητας 
της Ιατρικής της Εργασίας στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης οφείλουν να συμπληρώσουν 
άμεσα τα τμήματα που λείπουν από τη βασική τους 
ειδικότητα – ως υπεράριθμοι – και να δώσουν εξετά−
σεις για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας 
της Ιατρικής της Εργασίας (είναι άμισθοι λόγω 2ης 
ειδικότητας).

Οι αιτούντες ιατροί αναλόγως της ειδικότητας που 
κατέχουν, οφείλουν να συμπληρώσουν τα γνωστικά 
αντικείμενα της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, 
τα οποία δεν είναι κοινά με τη βασική τους ειδικότη−
τα. Οι ανωτέρω ιατροί οφείλουν να συμπληρώσουν τα 
τμήματα που λείπουν από τη βασική τους ειδικότητα 
και να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση της ειδικό−
τητας της Ιατρικής της Εργασίας εντός των επομένων 
οκτώ (8) ετών. Όσοι εξ’ αυτών δεν αποκτήσουν, εντός 
της προαναφερόμενης προθεσμίας, την ειδικότητα της 
Ιατρικής της Εργασίας, δεν θα έχουν δικαίωμα άσκησης 
καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.

Α. Οι ιατροί των ειδικοτήτων παθολογίας, ρευματο−
λογίας, πνευμονολογίας, καρδιολογίας, γαστρεντερο−
λογίας, νεφρολογίας οφείλουν να συμπληρώσουν τα 
τμήματα που λείπουν από τη βασική τους ειδικότητα 
ως κάτωθι:
1. 1 μήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
2. 2 μήνες ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
3. 3 μήνες ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
4. 1 μήνας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
5. 2 μήνες ΚΕΠΕΚ (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού 
 Κινδύνου)
6. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να
 γίνει σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το 
 π.δ. 213/1986
7. 6 μήνες ανάλογα ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
8. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (να υποβάλλουν 
 εγγράφως τη μέχρι σήμερα ενασχόλησή τους 
 ως «ασκούντες καθήκοντα Ιατρού Εργασίας» 
 σε ποιες επιχειρήσεις, τι υπηρεσίες προσέφεραν
 στους εργαζόμενους και να αξιολογηθούν από το
 ΚΕ.Σ.Υ., ούτως ώστε να παρακολουθήσουν την 6μηνη
 πρακτική άσκηση).
Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων για να δώσουν 

εξετάσεις για την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ είναι να καταθέσουν διπλωματική εργα−
σία και προς διευκόλυνσή τους διπλωματική εργασία 
στο αντικείμενο των εταιρειών ή της εταιρείας που 
«ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας» (η διπλωματική 
εργασία είναι υποχρεωτική εκ του νόμου για την ειδι−
κότητα της Ιατρικής της Εργασίας).

Β. Οι ιατροί των ειδικοτήτων βιοπαθολογίας, δερμα−
τολογίας και κοινωνικής ιατρικής οφείλουν να συμπλη−
ρώσουν τα τμήματα που λείπουν από τη βασική τους 
ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 1 μήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
2. 2 μήνες ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
3. 3 μήνες ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
4. 1 μήνας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
5. 2 μήνες σε ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
 ΚΙΝΔΥΝΟΥ
6. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να γίνει
 σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το 
 π.δ. 213/1986
7. 6 μήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
8. 3 μήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
9. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό 

κομμάτι, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και της 
πρακτικής άσκησης μπορούν να δώσουν εξετάσεις για 
την απόκτηση τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής 
της Εργασίας.
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Γ. Οι ιατροί της ειδικότητας αναισθησιολογίας οφεί−
λουν να συμπληρώσουν τα τμήματα που λείπουν από 
τη βασική τους ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 2 μήνες σε ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
 ΚΙΝΔΥΝΟΥ
2. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να γίνει
 σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το
 π.δ. 213/1986
3. 1 μήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
4. 2 μήνες ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
5. 15 μήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
6. 3 μήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
7. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε επιχειρήσεις
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό κομ−

μάτι, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής 
άσκησης μπορούν να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση 
τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.

Δ. Οι ιατροί της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής οφεί−
λουν να συμπληρώσουν τα τμήματα που λείπουν από 
τη βασική τους ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 6 μήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
2. 9 μήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3.  2 μήνες σε ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
 ΚΙΝΔΥΝΟΥ
4. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να γίνει 
 σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το 
 π.δ. 213/1996 (η θεωρητική εκπαίδευση να γίνει είτε 
 με μοντέλο θερινής παρακολούθησης, 
 είτε με τριήμερα εντατικά μαθήματα)
5. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε επιχειρήσεις.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό 

κομμάτι, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και της 
πρακτικής άσκησης μπορούν να δώσουν εξετάσεις για 
την απόκτηση τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής 
της Εργασίας.

Ε. Οι ιατροί των ειδικοτήτων Μαιευτικής−Γυναικολο−
γίας, Ωτορινολαρυγγολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, 
Ορθοπεδικής, Κυτταρολογίας, Παιδιατρικής, Χειρουρ−
γικής Παίδων, Ουρολογίας και Γενικής Χειρουργικής 
οφείλουν να παρακολουθήσουν όλη την ειδικότητα γιατί 
κανένα τμήμα της βασικής τους ειδικότητας δεν είναι 
τμήμα της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.

ΣΤ. Οι Ιατροί άνευ ειδικότητας θα πρέπει να ειδικευ−
θούν σύμφωνα με τα π.δ. 213/1986 και 415/1994.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
 F

   Αριθμ. 501568 (7)
Μεταφορά στον EOT μιας υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118 τ.Α΄), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 343/2001 (Φ.Ε.Κ. 231Α΄), περί 
«Οργανισμού Διάρθρωσης Υπηρεσιών του EOT», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Το ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. 187/11.10.2004) περί «Αρμο−
διοτήτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θεμάτων τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 4.

4. Το ν. 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄/6.12.2005.
5. Την υπ’ αριθμ. 1925/3.2.2009 υπουργική απόφαση περί 

διορισμού του Ιωάννη Κοφίνη στη θέση του Προέδρου 
του EOT (Φ.Ε.Κ. 41/ΥΟΔΔ/5.2.2009).

6. Τις διατάξεις του άρ. 37, του ν. 3756/2009 (Φ.Ε.Κ. 
53/Α΄/31.3.2009).

7. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρ. 25, του ν. 3613/2007.
8. Το υπ’ αριθμ. Γραφείου Προέδρου 2333/16.6.2009 

αίτημα της Μαντζαφου−Τζουανάκου Φωτεινής του Κυρι−
άκου, υπαλλήλου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Δήμου Βύρωνα, Κατηγορίας ΔΕ με το οποίο ζητάει τη 
μεταφορά της στον EOT σε θέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

9. Την υπ’ αριθμ. 69/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα περί καθορισμού πλε−
ονάζοντος προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα, σύμφωνα με την οποία η 
Μαντζαφού θεωρείται ως πλεονάζων προσωπικό.

10. Την από 17.6.2009 κατάταξη της Μαντζαφού από τη 
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα.

11. Την υπ’ αριθμ. 308/22/29.7.2009 απόφαση του ΔΣ/
ΕΟΤ, αποφασίζει:

Εγκρίνει:
1. Την αποδοχή της αίτησης της Μαντζαφου−Τζου−

ανάκου Φωτεινής του Κυριάκου περί μεταφοράς της 
στον EOT με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρ. 25, του 
ν. 3613/2007.

2. Τη μεταφορά της Μαντζαφου−Τζουανάκου Φωτεινής 
του Κυριάκου, υπάλληλο της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ανάπτυξης του Δήμου Βύρωνα, με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοι−
κητικού, από τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του 
Δήμου Βύρωνα στον Ελληνικό οργανισμό Τουρισμού, 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότη−
τας ΔΕ Διοικητικού.

3. Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την κα−
θοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερομένης 
υπαλλήλου.

4. Αριθμός Βεβαίωσης Πίστωσης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. 500/5.8.2009.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009 

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΦΙΝΗΣ

 F
   Αριθμ. 08/ΔΤΑ/ 14314 (8)

Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και 
Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.)

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν. 3463/2006 

(ΔΚΚ).




