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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30300 (1)
 Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλλη−
λο του Κ.Α. Φ. Λιμένα Καβάλας, για το Β΄ εξάμηνο 
του 2006.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/14708/0022/21.3.2005 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το υπ’ αριθμ. 506/20.1.2006 έγγραφο της Περιφέρει−
ας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης και των συνημμένων 
σ’ αυτό, πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. 
Λιμένα Καβάλας, του πίνακα προγραμματισμού υπερω−
ριακής απασχόλησης και της σχετικής βεβαίωσης της 
Υ.Δ.Ε. στο νομό Καβάλας.

6. Την ανάγκη απασχόλησης, κατά το Β΄ εξάμηνο του 
2006, μιας (1) μόνιμης υπαλλήλου του Κ.Α.Φ. Λιμένα Κα−
βάλας και πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απο−
γευματινές ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα έως 
Παρασκευή και από την 16η μέχρι την 22η ώρα, λόγω 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν από 
τη μετάταξη της άλλης υπαλλήλου και απρόβλεπτων και 
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εξαιρετικών αναγκών, όπως αύξηση χορήγησης σωμα−
τειακών και ατομικών δανείων συχνών επιδοτήσεων των 
φορτοεκφορτωτών−λιμενεργατών και τις νέες ρυθμίσεις 
των τιμολογίων αμοιβής τους.

7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑΕ 
0261 του προϋπολογισμού έτους 2006 του ΚΑΦ Λιμένα 
Καβάλας, ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα 
έξι (3.696) ευρώ, σε βάρος της οποίας προκαλείται δα−
πάνη χιλίων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (1.664) ευρώ 
περίπου.

8. Τον ορισμό ως υπευθύνου για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της προσφοράς υπερωριακής εργασί−
ας, της ανωτέρω υπαλλήλου, του Αλέξανδρου Ελευθε−
ρίου, Προέδρου του ΚΑΦ Λιμένα Καβάλας.

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Α΄/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία πέραν 
του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργάσιμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή και 
από την 16η μέχρι την 22η ώρα, για το Β΄ εξάμηνο του 
2006, για μία (1) μόνιμη υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού −Λογι−
στικού του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας και μέχρι τριακόσιες 
(300) ώρες συνολικά, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμ−
ματισμού του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F

    Αριθμ. 30299 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλλη−
λο του Κ.Α. Φ. Ξηράς Καβάλας, για το Β΄ εξάμηνο 
του 2006.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/14708/0022/21.3.2005 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το υπ’ αριθμ. 509/20.1.2006 έγγραφο της Περιφέρει−
ας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης και των συνημμένων 
σ’ αυτό, πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. 
Ξηράς Καβάλας, του πίνακα προγραμματισμού υπερω−
ριακής απασχόλησης και της σχετικής βεβαίωσης της 
Υ.Δ.Ε. στο νομό Καβάλας.

6. Την ανάγκη απασχόλησης, κατά το Β΄ εξάμηνο 
του 2006, μιας (1) μόνιμης υπαλλήλου του Κ.Α.Φ. Ξηράς 
Καβάλας και πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα 
έως Παρασκευή και από την 16η μέχρι την 22η ώρα, 
λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν 
από την αύξηση χορήγησης σωματειακών και ατομικών 
δανείων, συχνών επιδοτήσεων των φορτοεκφορτωτών−
λιμενεργατών και τις νέες ρυθμίσεις των τιμολογίων 
αμοιβής τους.

7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑΕ 
0261 του προϋπολογισμού έτους 2006 του Κ.Α.Φ. Ξη−
ράς Καβάλας, ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
(2.750) ευρώ, σε βάρος της οποίας προκαλείται δαπάνη 
χιλίων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λε−
πτών (1.237,50).

8. Τον ορισμό ως υπευθύνου για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της προσφοράς υπερωριακής εργασίας 
της ανωτέρω υπαλλήλου, του Αθανασίου Σαμαρά, Προϊ−
σταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης (Σ.ΕΠ.Ε) 
Ν. Καβάλας και Προέδρου του Κ.Α.Φ. Ξηράς Καβάλας.

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Α΄/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή, με αμοιβή, εργασία πέραν 
του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργάσιμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή και 
από την 16η μέχρι την 22η ώρα, για το Β΄ εξάμηνο του 
2006, για μία (1) μόνιμη υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού − Λο−
γιστικού του Κ.Α.Φ. Ξηράς Καβάλας και μέχρι διακόσιες 
πενήντα (250) ώρες συνολικά, σύμφωνα με τον πίνακα 
προγραμματισμού του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ
F

     Αριθμ. 2/22386/0022 (3)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης ιατρικού 

προσωπικού (εφημερίες ιατρών) του Νοσηλευτικού 
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) για 
το έτος 2006.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή−
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τρων διά την ενίσχυσην της περιφερειακής και οικονο−
μικής αναπτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 232).

β. Του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 143).
γ. Του ν. 2021/1992» Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση 

Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 123).
δ. Του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομι−
κών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165).

ε. Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄57).

στ. Του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνά−
μεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συ−
ναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297).

ζ. Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομίας στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432).

η. Της υπ’ αριθμ. 177026/17.3.2004 Απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εθνικής ’Άμυνας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυ−
πουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 517).

2. Το υπ’ αριθμ. 1081/2/30.11.2005 πρακτικό του ΔΣ/ΝΙΜ−
ΤΣ με το συνημμένο πρόγραμμα εφημέριων του ιατρικού 
προσωπικού (ειδικευμένου και ειδικευόμενου).

3. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας, σε 
24ωρη βάση, του ΝΙΜΤΣ.

4. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις 
πιστώσεις που έχουν αναγραφεί στον ΚΑΕ 0261, του 
Π/Υ 2006 του Ιδρύματος (ύψους 2.000.000 Ευρώ), απο−
φασίζουμε:

5. Την έγκριση καταβολής υπερωριών, στο ιατρικό 
προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Τα−
μείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), σε σύνολο διακοσίων ενενήντα 
εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (299.232) ωρών, 
υπερωριακής απασχόλησης (καθημερινής και αργίας), 
για την κάλυψη των προγραμμάτων εφημερίας των γι−
ατρών (ειδικευμένων και ειδικευόμενων) του Ιδρύματος, 
και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006, 
όπως παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ (785 ηυέρες)
α. Καθημερινή
(1) 506 ημ. Χ 8 ώρες ημ. καθ. = 4.048 ώρες
(2) 506 ημ. Χ 8 ώρες νυκ καθ. = 4.048 ώρες
β. Σάββατο
(1) 85 ημ. Χ 14 ώρες ημ. καθ. = 1.190 ώρες
(2) 85 ημ. Χ 2 ώρες νυκ. καθ. = 170 ώρες
(3) 85 ημ. Χ 6 ώρες νυκ. αργ. = 510 ώρες
(4) 85 ημ. Χ 2 ώρες ημ. αργ. = 170 ώρες
γ. Κυριακή
(1) 100 ημ. Χ 14 ώρες ημ. αργ. = 1.400 ώρες
(2) 100 ημ. Χ 2 ώρες νυκ. αργ. = 200 ώρες
(3) 100 ημ. Χ 6 ώρες νυκ. καθ. = 600 ώρες
(4) 100 ημ. Χ 2 ώρες η μ. καθ. = 200 ώρες
δ. Αργία
(1) 64 ημ. Χ 12 ώρες ημ. αργ. = 768 ώρες
(2) 64 ημ. Χ 12 ώρες νυκ. αργ.= 768 ώρες

ε. Παραμονή αργίας
(1) 30ημ.Χ 6 ώρες ημ. καθ. = 180 ώρες
(2) 30 ημ. Χ 2 ώρες νυκ. καθ. = 60 ώρες
(3) 30 ημ. Χ 6 ώρες νυκ αργ. = 180 ώρες
(4) 30 ημ. Χ 2 ώρες ημ. αργ. = 60 ώρες
Σύνολο 14.552 ώρες
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (542 ημέρες)
α. Καθημερινή
(1) 304 ημ. Χ 8 ώρες ημ. καθ. = 2.432 ώρες
(2) 304 ημ. Χ 8 ώρες νυκ. καθ. = 2.432 ώρες
β. Σάββατο
(1) 72 ημ. Χ 14 ώρες ημ. καθ. = 1.008 ώρες
(2) 72 ημ. Χ 2 ώρες νυκ. καθ. = 144 ώρες
(3) 72 ημ. Χ 6 ώρες νυκ. αργ. = 432 ώρες
(4) 72 ημ. Χ 2 ώρες ημ. αργ. = 144 ώρες
γ. Κυριακή
(1) 96 ημ. Χ 14 ώρες ημ. αργ. = 1.344 ώρες
(2) 96 ημ. Χ 2 ώρες νυκ. αργ. = 192 ώρες
(3) 96 ημ. Χ 6 ώρες νυκ. καθ. = 576 ώρες
(4) 96 ημ. Χ 2 ώρες ημ. καθ. = 192 ώρες
δ. Αργία
(1) 46 ημ. Χ 12 ώρες ημ. αργ. = 552 ώρες
(2) 46 ημ. Χ 12 ώρες νυκ. αργ. = 552 ώρες
ε. Παραμονή αργίας
(1) 24 ημ. Χ 6 ώρες ημ. καθ. = 144 ώρες
(2) 24 ημ. Χ 2 ώρες νυκ. καθ. = 48 ώρες
(3) 24 ημ. Χ 6 ώρες νυκ. αργ. = 144 ώρες
(4) 24 ημ. Χ 2 ώρες ημ. αργ. = 48 ώρες
Σύνολο 10.384 ώρες
Γενικό Σύνολο 24.936 ώρες Χ 12 μήνες = 299.232 ώρες 

ετησίως.
6. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των εγκρι−

θεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης (299.232 ώρες), 
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβεί το ύψος των 
2.000.000,00 ευρώ, που έχει εγγραφεί στον οικείο ΚΑΕ 
0261 του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2006.

7. Αποκλειστικός παράγοντας του πλαισίου μέσα στον 
οποίο θα κινείται το Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει και 
την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της έγκρισης 
των προγραμμάτων εφημέριων, είναι οι πραγματικές 
ανάγκες του Ιδρύματος και οι εγκεκριμένες πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του.

8. Η ενεργός εφημερία νοείται και αποζημιώνεται μόνο 
για τους γιατρούς που παραμένουν στη θέση τους όλες 
τις προβλεπόμενες ώρες (16ωρη συνεχή υπηρεσία κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη κατά τα Σάββατα, τις 
Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες).

9. Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής θέσης και 
των πρόσθετων αμοιβών των ιατρών, κατά μήνα, δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοι−
χούν σε Αρεοπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την 
οικογενειακή παροχή. Τυχόν υπέρβαση του ποσού αυτού 
περικόπτεται από την αποζημίωση των υπερωριών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Φ.10042/12619/533 (4)
    Αύξηση συντάξεων του Τ.Σ.Α.Υ. έτους 2006 και αύξηση 

του ποσοστού προσαύξησης των συντάξεων των μο−
νοσυνταξιούχων του Ταμείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 (Α΄ 

165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 7 του ν. 982/1979 
(Α΄ 239) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1539/1985 (Α΄ 64) και τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1976/1991 (Α΄ 184).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α΄ 
49), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το 
άρθρο 7 του ν. 1275/1982 (Α΄ 100) και μετά την προσθήκη 
του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
5. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού (Β΄ 513) «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και 
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων».

6. Το π.δ/γμα 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Διορισμός μελών 
της Κυβέρνησης και Υφυπουργών»

7. Το π.δ/γμα 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

8. Το π.δ/γμα 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουρ−
γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 
Υπουργείο Εργασίας».

9. Το υπ’ αριθμ. 9363/70/2.3.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την αύ−
ξηση των συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 
2006.

10. Την υπ’ αριθμ. 229/8.3.2006 απόφαση του Δ.Σ. του 
Τ.Σ.Α.Υ.

11. Την υπ’ αριθμ. 9232/116/12.5.2006 οικονομική έκθεση 
της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98) και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του Τ.Σ.Α.Υ., 
το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 11.987 χιλιάδες 
Ευρώ για την αύξηση των συντάξεων του Ταμείου και σε 
567 χιλιάδες Ευρώ για την προσαύξηση του ποσοστού 
της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων του. Η δαπάνη 
αυτή θα καλυφθεί από τους κωδικούς 0611, 0615, 0618, 
0621, 0639Α και 0542, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι συντάξεις που καταβάλλει το Τ.Σ.Α.Υ. αυξάνονται 
από 1.1.2006 κατά ποσοστό 4%.

Τα ποσοστά προσαύξησης των συντάξεων των μονο−
συνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ που συνταξιοδοτήθηκαν από 
την ίδρυση του Ταμείου μέχρι και την 31.12.1981, όπως 
προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης ββ 
της παρ.3 του άρθρου 18 του ν.1976/1991, αυξάνονται 
από 1.1.2006 κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορ−
φώνονται στο 35%.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F

      Αριθμ. Φ.10041/13145/579 (5)
Αύξηση συντάξεων του Ταμείου Νομικών έτους 2006.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 (Α΄ 

165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α΄ 
49), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το 
άρθρο 7 του ν. 1275/1982 (Α΄ 100) και μετά την προσθήκη 
του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
4. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού (Β΄ 513) «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και 
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων».

5. Το π.δ/γμα 33/2006 (Α΄ 35) «Διορισμός μελών της 
Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

6. Το π.δ/γμα 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7. Το π.δ/γμα 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουρ−
γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 
Υπουργείο Εργασίας».

8. Το υπ’ αριθμ. 9363/70/2.3.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την αύ−
ξηση των συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 
2006.

9. Την υπ’ αριθμ. 4195/12.4.2006 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ταμείου Νομικών.

10. Την υπ’ αριθμ. 11622/168/23.5.2006 οικονομική έκ−
θεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Ταμείου Νομικών ύψους 6.200 χιλιάδων Ευρώ περίπου. 
Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τους κωδικούς 0611, 
0617, 0618, 0636 και 0637, αποφασίζουμε:

1. Την αύξηση από 1.1.2006 των συντάξεων καθώς και 
των κατωτάτων ορίων συντάξεων που χορηγεί το Τα−
μείο Νομικών κατά ποσοστό 4%.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. Φ.80425/5958/1286 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας ιατρικού και υγειο−

νομικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για το έτος 2006.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/5.2.2004 απόφαση 
επέκτασης των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προ−
σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απα−
σχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/13071/0022/18.5.99 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου».

5. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές απο−
φάσεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από 
την αρμόδια Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας της οικείας 
Νομαρχίας.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 3.716.066,40 
€ περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ − ETAM έτους 2006, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, των γιατρών και υγειονομικών υπαλλήλων 
που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
στις μονάδες υγείας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, για το έτος 2006, 
ως εξής:

α) για πέντε χιλιάδες εξακόσιους ενενήντα τέσσερις 
(5.694) γιατρούς εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες δι−
ακόσιες ογδόντα (683.280) ώρες συνολικά,

β) για δέκα (10) υγειονομικούς υπαλλήλους χίλιες δι−
ακόσιες (1.200) ώρες συνολικά.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχό−
λησης θα είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της 
κάθε μονάδας.

Η κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνει με απόφαση 
του Διοικητή του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και η πραγματοποίηση 
τους θα διαπιστώνεται με βεβαίωση του οικείου Προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει 1 μήνα πριν την δημοσίευ−
ση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

    Αριθμ. 34514/387 (7)
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων εναρμόνισης των όρων 

για τη διάθεση και αποδοτική χρήση των ζωνών συ−
χνοτήτων 5150 − 5350 MHz και 5470−5725 MHz για 
συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβα−
νομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών 
(WAS/RLAN).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
  1. Του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α και δ του ν. 1338/1983 

«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως ισχύει, 
[όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο και στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
ΕΥΡΑΤΟΜ (Α 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις (Α΄ 101)].

2. Του άρθρου πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

3. Της υπ’ αριθμ. 676/2002/ΕΚ απόφασης του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 
2002, σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτι−
κή του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

4. Της υπ’ αριθμ. 2005/513/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής 
της 11ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εναρμονισμένη 
χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz 
για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινω−
νιών (WAS/RLAN).

5. Το γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά 
μέτρα για την ορθή εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2005/513/
ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2005 και 
να καθορισθούν οι ζώνες συχνοτήτων 5150−5350 MHz 
και 5470−5725 MHz για την υλοποίηση των WAS/RLAN, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφά−
λεια των επικοινωνιών.

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

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η λήψη συ−
μπληρωματικών μέτρων για την ορθή εφαρμογή της υπ’ 
αρ. 2005/513/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 11ης Ιου−
λίου 2005 για την εναρμόνιση των όρων για τη διάθεση 
και αποδοτική χρήση των ζωνών συχνοτήτων 5150−5350 
MHz και 5470−5725 MHz για συστήματα ασύρματης πρό−
σβασης, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων 
ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN), υπό την επιφύλαξη του 
άρθρου 3.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι ακόλουθοι ορισμοί:
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α) Ως «συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπερι−
λαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών 
(WAS/RLAN)» νοούνται ευρυζωνικά συστήματα ραδιοε−
πικοινωνιών που παρέχουν τη δυνατότητα ασύρματης 
πρόσβασης για δημόσιες και ιδιωτικές εφαρμογές, ανε−
ξάρτητα από την τοπολογία του υφιστάμενου δικτύου.

β) Ως «χρήση σε εσωτερικούς χώρους» νοείται χρήση 
εντός κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων χωρών που εξο−
μοιώνονται με αυτά, όπως αεροσκάφη, όπου η θωράκιση 
παρέχει κατά κανόνα την απαραίτητη εξασθένηση για 
τη διευκόλυνση του μερισμού με άλλες υπηρεσίες.

γ) Ως «μέση ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη 
ισχύς (e.i.r.p.)» νοείται e.i.r.p. κατά τη διάρκεια της ριπής 
εκπομπής που αντιστοιχεί στην ανώτατη ισχύ, εφόσον 
εφαρμοστεί έλεγχος ισχύος.

Άρθρο 3

Περιορισμοί χρήσεως

1. Στη ζώνη συχνοτήτων 5150−5350 MHz, τα WAS/RLAN 
περιορίζονται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους με 
μέγιστη μέση e.i.r.p. 200 mW. Η μέγιστη μέση πυκνότητα 
e.Lr.p. περιορίζεται:

α) σε 0.25 mW/25 kHz σε οποιαδήποτε ζώνη των 25 
kHz, στη ζώνη 5150−5250 MHz

και
β) σε 10 mW/MHz σε οποιαδήποτε ζώνη του 1 MHz, 

στη ζώνη 5250−5350 MHz.
2. Στη ζώνη συχνοτήτων 5470−5725 MHz, η χρήση WAS/

RLAN σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους περιορί−
ζεται σε μέγιστη μέση e.i.r.p. 1 W και μέγιστη πυκνότητα 
μέσης e.i.r.p. 50 mW/MHz σε κάθε ζώνη του 1 MHz.

3. Τα WAS/RLAN που λειτουργούν στις ζώνες 5250−
5350 MHz και 5470−5725 MHz πρέπει να χρησιμοποιούν 
έλεγχο ισχύος πομπού που, κατά μέσο όρο, παρέχει 
συντελεστή μετριασμού τουλάχιστον 3 dB στη μέγιστη 
επιτρεπόμενη ισχύ εξόδου των συστημάτων. Εφόσον 
δεν χρησιμοποιείται έλεγχος ισχύος πομπού, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη μέση e.i.r.p. και τα αντίστοιχα όρια πυκνό−
τητας της μέσης e.i.r.p. για τις ζώνες 5250−5350 MHz και 
5470−5725 MHz πρέπει να μειώνονται κατά 3 dB.

4. Τα WAS/RLAN που λειτουργούν στις ζώνες 5250−
5350 MHz και 5470−5725 MHz πρέπει να χρησιμοποιούν 
τεχνικές μετριασμού που παρέχουν τουλάχιστον την 
ίδια προστασία με τις απαιτήσεις ανίχνευσης, επιχει−
ρησιακής λειτουργίας και απόκρισης που περιγράφο−
νται στο πρότυπο ΕΝ 301 893, ώστε να εξασφαλίζεται 
συμβατή λειτουργία με συστήματα ραδιοεντοπισμού. 
Με τις εν λόγω τεχνικές μετριασμού πρέπει να επιτυγ−
χάνονται ίσες πιθανότητες επιλογής ενός συγκεκριμέ−
νου καναλιού για όλα τα διαθέσιμα κανάλια, ώστε να 
εξασφαλίζεται, κατά μέσο όρο, η σχεδόν ομοιόμορφη 
διασπορά φόρτωσης του ραδιοφάσματος.

5. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται, κατόπιν εισηγή−
σεως της Ε.Ε.Τ.Τ., να υποβάλει τις τεχνικές μετριασμού 
σε τακτική επανεξέταση και να υποβάλει σχετικά εκθέ−
σεις στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευση 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F

    Αριθμ. ΔΔ0/Φ.118.01/01/5039 (8)
΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για 
το χρονικό διάστημα από 1.7.2006 έως 31.12.2006. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Ορ−

γανα».
β) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−

μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου....».
γ) Του π.δ. 110/2001 «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου» 

όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστε−
ρα.

δ) Του π.δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπ. 
Αιγαίου» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 326/2000.

ε) Του π.δ. 195/1986 «Οργάνωση, διάρθρωση και αρμο−
διότητες Δ/νσης ΠΣΕΑ Υπ. Αιγαίου».

στ) Του ν. 3201/2003 «Αποκατάσταση, προστασία 
και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλο−
ντος....».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΟ/Φ. 118.01/01/1990/4.1.2006 από−
φαση μας (ΦΕΚ 53/Β΄/24.1.2006) σχετικά με την έγκριση 
απασχόλησης των υπαλλήλων του ΥΠΑΙ & Ν.Π. για το 
χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006.

3. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του τακτικού προϋ−
πολογισμού του Υπ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
οικονομικού έτους 2006.

4. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης τόσο των 
υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των Περι−
φερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής για: α) Την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από φυσικές καταστροφές, ιδίως τη θερινή 
περίοδο, ενδεχομένως αναλόγων με εκείνες που έπλη−
ξαν με τρόπο απρόβλεπτο νησιά του χώρου ευθύνης 
του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την 
τελευταία πενταετία, β) Την επείγουσα ανάγκη αντι−
μετώπισης από τη Δ/νση Περιβάλλοντος υποθέσεων 
που σχετίζονται με τη διενέργεια εκτάκτων αυτοψιών 
στην οικοδομική δραστηριότητα των παραδοσιακών 
οικισμών και διατηρητέων κτιρίων, γ) Την εξυπηρέτηση 
της εποχικής ανάγκης προσαρμογής της λειτουργίας 
των δευτερευόντων ακτοπλοϊκών δικτύων σύνδεσης 
των νησιών του Αιγαίου, δ) Την οργάνωση και παρακο−
λούθηση των ετήσιων Διεθνών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων 
Ανοιχτής Θαλάσσης στο Αιγαίο «AEGEAN REGATA» που 
θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2006 καθώς και 
άλλων εκδηλώσεων, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.7.2006 
μέχρι 31.12.2006 την απασχόληση πέραν του κανονικού 
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ωραρίου σε ογδόντα (80) κατά μήνα υπαλλήλους του 
Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με οποια−
δήποτε κατηγορία, κλάδο και σχέση εργασίας (τακτικοί, 
μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου) συμπεριλαμβανομένων και 
των απεσπασμένων και μέχρι εξήντα (60) ώρες ανά 
υπάλληλο μηνιαίως.

2. Με τις μηνιαίες αποφάσεις θα ορίζονται τα ονο−
μαστικά κλιμάκια απασχόλησης κατά κλάδο και ο ονο−
μαστικός κατάλογος με τις ώρες απασχόλησης των 
αντίστοιχων υπαλλήλων.

3. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής φο−
ρέας 27−100, οικον. έτους 2006 ύψους περίπου εκατό 
χιλιάδων (100.000) ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 0511. Για τον ίδιο 
λόγο υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση στον ίδιο ΚΑΕ 
για το α΄ εξάμηνο 2006.

4. Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής (Φορέας 27 100) οικονομικού 
έτους 2006 συνολικού ύψους διακοσίων πενήντα χιλιά−
δων (250.000) ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 0511.

5. Η απόφαση αυτή θα ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
όχι πριν την 1η Ιουλίου 2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 9 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 2079 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων που 
ασχολούνται με το πρόγραμμα καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2006.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/ 

1999.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2470/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999.
5. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ. 

Α΄/23.12.2003).
6. Τις ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση του προ−

σωπικού που εμπλέκεται με το πρόγραμμα δακοκτονίας 
2006.

7. Την υπ’ αριθμ. 23/11.1.2005 απόφαση του Νομάρχη Κυ−
κλάδων περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής εγγρά−
φων στον ΑντινομάρχηΛάζαρο Θεόφιλο, αποφασίζει:

Καθορίζουμε:
1. Τον αριθμό των Δ/ντών,των Εποπτών δακοκτονίας,των 

Λογιστών και των Γραμματέων ως εξής:
Ένας Δ/ντής, ένας Επόπτης, ένας Λογιστής, ένας Γραμ−

ματέας.
Στους ανωτέρω υπαλλήλους παρέχεται υπερωριακή 

με αμοιβή εργασία εντός του χρονικού διαστήματος 
από 5.6.2006 μέχρι 30.11.2006 ως ακολούθως:

α. Ο Δ/ντής δακοκτονίας ώρες μέχρι 360 για απογευ−
ματινή εργασία.

β. Ο Επόπτης δακοκτονίας ώρες μέχρι 440 για απο−
γευματινή εργασία.

γ. Ο Λογιστής δακοκτονίας ώρες μέχρι 320 για απο−
γευματινή εργασία.

δ. Ο Γραμματέας δακοκτονίας ώρες μέχρι 200 για 
απογευματινή εργασία.

2. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από 
τις σχετικές πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
για το πρόγραμμα δακοκτονίας (Φορέας 295−Προστασία 
Ελαιοπ/γής Κ.Α.Ε. 5241).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 5 Ιουνίου 2006

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης

ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
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ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

*02007863006060008*


