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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7649 (1)
 Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ» ως Τε−

λικού Δικαιούχου για το έργο «Ανάπτυξη από Δημό−
σιους Φορείς Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης στο Διαδίκτυο (Public Hotspots)».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. 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),

β. ό,τι σχετική διάταξη κρίνει σκόπιμη ο κάθε φορέας 
σχετικά με τη σύστασή του, τον οργανισμό του, τις 
αρμοδιότητές του, κ.λπ.,

γ. του άρθρου 24 παρ. 2 εδ. β του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 
Β΄ 251/Α΄/14.11.2000),

δ. του άρθρου 29 παρ. 1−7 της υπ’ αριθμ. 10071/23.3.2001 
κοινής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας «Κοινωνία 
της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 324/Β/27.3.2001),

2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας».

3. Τυχόν άλλες αποφάσεις ή έγγραφα (του φορέα και 
της ΚτΠ ΑΕ) σχετικά με το υπό υλοποίηση έργο.

4. Την κοινή απόφαση Υπουργών ΥΠΟΙΚΟ και ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ., ΦΕΚ 528/Β/29.4.2002, «Κανονισμός Δημοπράτησης, 
Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων, υπηρεσιών και προμη−
θειών της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» 
(ΚτΠ ΑΕ), αποφασίζουμε:

1. Την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη από Δημόσιους 
Φορείς Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο (Public Hotspots)» από την ΚτΠ ΑΕ, ως 
Τελικού Δικαιούχου.

Η εκτέλεσή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 
όρους και τα λεπτομερώς οριζόμενα στην Προγραμματι−
κή Συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών / Ειδική Γραμματεία για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπηρεσία Διαχείρισης 
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του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» και της ως άνω 
Ανώνυμης Εταιρείας (ΚτΠ ΑΕ).

2. Τη χρηματοδότηση της ΚτΠ ΑΕ από ΣΑΕ του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών για τις ανάγκες του 
έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο 
ποσό των έξι εκατομμυρίων Ευρώ (6.000.000,00€), συ−
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Την εξουσιοδότηση του Ειδικού Γραμματέα Βασί−
λειου Ασημακόπουλου για την υπογραφή της ως άνω 
Προγραμματικής Συμφωνίας.

4. Τον ορισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» ως αρμόδιας υπηρε−
σίας του Υπουργείου για την εκτέλεση της Προγραμ−
ματικής Συμφωνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 18 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Ö
     Αριθμ. 249225 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας 

στο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικο−
νομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  1. Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 5 

του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

β. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 
Α΄ 20) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των ΕΔ» και του 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντος π.δ. 73/2006 
(ΦΕΚ 76 Α΄) «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχω−
ση των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας».

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ Α΄ 
98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα».

δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, 
αποφασίζουμε:

2. Τη μεταβίβαση στο Γενικό Διευθυντή της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης 
(ΓΔΟΣΥ), των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

α. Την άσκηση αυτών που προβλέπονται από τις δια−
τάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35), εκτός αν απαιτείται υπογραφή 
και άλλου κυβερνητικού οργάνου.

β. Την υποβολή ερωτημάτων προς τα Τμήματα, την 
Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) 
ή το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΘΑ στο ΝΣΚ, 
για την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων αρμοδι−
ότητος της ΓΔΟΣΥ.

γ. Τη διάθεση μέσων−υλικών σε μη Στρατιωτικές Αρ−
χές.

δ. Την παροχή διευκολύνσεων σε διαφόρους φορείς 
για προσωρινή χρησιμοποίηση (όχι διάθεση) εγκαταστά−

σεων υλικών ή μέσων σε περιπτώσεις που εξυπηρετού−
νται γενικότεροι σκοποί (Εθνικοί, κοινωνικοί, προβολή 
ΕΔ).

ε. Την υπογραφή MOU (Memorandum Of Understanding), 
για θέματα αρμοδιότητος ΓΔΟΣΥ.

στ. Την έγκριση κινήσεων στο Εσωτερικό και Εξω−
τερικό για εκτέλεση υπηρεσίας−εκπσης (έκδοση δγών 
κίνησης−δικαιολόγησης οδοιπορικών εξόδων, έκδοση−
χορήγηση Φύλλων Πορείας) του Στρατιωτικού−Πολιτικού 
Προσωπικού, Μετακλητών και Απεσπασμένων Υπαλλή−
λων του Γρ. ΥΕΘΑ΄, της Δνσης Ενημέρωσης ΥΠΕΘΑ΄, 
του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα (ΕΔΤ) ΥΠΕΘΑ και της 
ΓΔΟΣΥ.

ζ. Την έγκριση κινήσεων στο Εσωτερικό και Εξωτερικό 
για εκτέλεση υπηρεσίας−εκπσης (έκδοση δγών κίνησης−
δικαιολόγησης οδοιπορικών εξόδων) του Στρατιωτικού−
Πολιτικού Προσωπικού, Μετακλητών και Απεσπασμένων 
Υπαλλήλων των ΣΓ ΥΦΕΘΑ΄, της Γενικής Δνσης Αμυντι−
κών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), της Γενικής 
Δνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσε−
ων (ΓΔΠΕΑΔΣ), της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών, 
Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) 
και της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης 
Στρατοπέδων (YAMΣ).

η. Τον χειρισμό, την υπογραφή, παρακολούθηση και 
εκτέλεση των κοινοτικών, διεθνών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων.

θ. Την υπογραφή συμβάσεων πρόσληψης Επιστημο−
νικού Προσωπικού.

ι. Τα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, το περι−
βάλλον, τις κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και τα 
πολιτιστικά θέματα.

ια. Τα θέματα που αφορούν την ενημέρωση και επικοι−
νωνία, τις εκδόσεις του ΥΠΕΘΑ΄, την Κινηματογραφική 
Υπηρεσία και τις τηλεοπτικές εκπομπές.

ιβ. Τα θέματα που αφορούν επιμορφωτικά προγράμμα−
τα σε συνεργασία με ΑΕΙ και κοινοτική επιχορήγηση.

ιγ. Όλα τα θέματα επιστημονικής, τεχνολογικής έρευ−
νας και ερευνητικών κέντρων Ε.Δ.

ιδ. Τα θέματα εθιμοτυπικών δραστηριοτήτων.
ιε. Την έγκριση επισκέψεων υψηλόβαθμων ξένων στρα−

τιωτικών.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ö
       Αριθ. 12250 (3)
Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

του έργου με τίτλο «Διενέργεια δημοσκοπήσεων για 
προσδιορισμό του ποσοστού ευαισθητοποίησης του 
κοινού σε θέματα επιστήμης και τεχνολογικής ανά−
πτυξης και αφομοίωσης στις νέες τεχνολογίες και 
επίδρασης των Ε&Τ δράσεων του ΕΠΑΝ.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. α. του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση 

των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας 
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και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης»,

β. του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού,

2. του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυ−απα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών 
από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του 
ν. 1326/1983 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 
2303/1995,

3. του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξη της 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τον ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 
128/Α/25.6.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με 
την Παραγωγή και άλλες διατάξεις».

4. του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 17 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 μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις» καθώς και την ερμηνευτική 
εγκύκλιο αυτού.

6. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βο−
ήθειας−στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό−
ρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
«εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002 «εκτέλεση 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση 
των αντίστοιχων πόρων».

7. Την υπ’ αριθμ. 8470/20.4.2006 (ΦΕΚ 513/Β/20.4.2006) 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στους Προ−
ϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμμα−
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή 
Υπουργού»».

8. Την υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 απόφαση της 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κωδικό 2000/
GR/16/1/PO/016 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).

9. Την Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Με−
λέτες και Εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη της 
υλοποίησης των μέτρων 3.3 και 4.1− 4.5» του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), Μέτρο 
9.1 με α.π. ΕΥΔ ΕΠΑΝ 5467/Β1/9.1.1/4365/9.7.2003 και την 
υπ’ αριθμ. 1675/Β1/9.1.1/683/24.2.2004 τροποποίησή της.

10. Την ΣΑΜΟ 13/3 του ΠΔΕ 2003 και συγκεκριμένα 
τον κωδικό 2003ΣΑΜ01330000.

11. Την υπ’ αριθμ. 11026/8.9.2003 απόφαση Εκτέλεσης 
της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες 
για την υποστήριξη της υλοποίησης των μέτρων 3.3 
και 4.1− 4.5» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), Μέτρο 9.1 και την υπ’ αριθμ. 
3443/31.3.2004 τροποποίησή της.

12. Την υπ’ αριθμ. 3405/12.6.2003 μεταβίβαση στη ΓΓΕΤ 
της αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοή−
θειας.

13. Την υπ’ αριθμ. 9713/21.7.2003 Απόφαση εκτέλεσης 
Τεχνικής Βοήθειας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 

αριθμ. 14640/7.11.2003, 8830/16.7.2004 και 9597/3.8.2004 
αποφάσεις.

14. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2004 απόφαση περί ορισμού 
υπολόγου για τη διαχείριση της Τεχνικής Βοήθειας.

15. Την ανάγκη παρακολούθησης και παραλαβής των 
επιμέρους ενεργειών όσο και του συνόλου του Έργου, 
αποφασίζουμε:

1. Τη Σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης και παρα−
λαβής του Φυσικού (Φ.Α.) και Οικονομικού (Ο.Α.) Αντικει−
μένου του έργου με τίτλο «Διενέργεια δημοσκοπήσεων 
για προσδιορισμό του ποσοστού ευαισθητοποίησης του 
κοινού σε θέματα επιστήμης και τεχνολογικής ανάπτυ−
ξης και αφομοίωσης στις νέες τεχνολογίες και επίδρα−
σης των Ε&Τ δράσεων του ΕΠΑΝ.

2. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 3 μέλη, τα οποία ορί−
ζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ, προ−
ερχόμενα από τους υπό οιοδήποτε καθεστώς απασχό−
λησης υπηρετούντες στη Γ.Γ.Ε.Τ. ή εμπειρογνώμονες 
από το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ή στελέχη 
επιχειρήσεων.

3. Σκοπός σύστασης της Επιτροπής είναι ο έλεγχος 
της ομαλής εξέλιξης του έργου, η υλοποίησή του καθώς 
και η παραλαβή τόσο των επιμέρους ενεργειών όσο 
και του συνόλου του Έργου σύμφωνα με την απόφαση 
ανάθεσης, την σύμβαση και την εκάστοτε Οικονομική 
− Τεχνική Προσφορά του.

4. Έργο της Επιτροπής είναι η παραλαβή και ο έλεγχος 
των παραδοτέων του Φυσικού Αντικειμένου του έργου 
και των Οικονομικών στοιχείων του, καθώς και του τελι−
κού αποτελέσματος (παραδοτέα /στόχοι του έργου). Ο 
προαναφερόμενος έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω 
επισταμένης εξέτασης των προαναφερόμενων στοιχεί−
ων του έργου που υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ.

5. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη της επιτρο−
πής.

6. Με τη λήξη του έργου συντάσσεται οριστικό πρω−
τόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τη σύμβαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Ιουνίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

Ö
     Αριθ. 80062/Γ7 (4)
Κριτήρια και διαδικασία επιλογής για την ανάθεση δι−

δασκαλίας των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και 
για την άσκηση στα εργαστήρια μουσικών σχολεί−
ων σε εμπειροτέχνες ιδιώτες.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ’ αριθμ. Γ2/3345/2.9.1988 διατάξεις της υπουργι−

κής απόφασης, «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολεί−
ων», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 
(ΦΕΚ296/τ.Α΄).

2. Τις υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 διατάξεις της υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 658/1.7.1998/τ.Β΄) «Λειτουργία Μου−
σικών Σχολείων».

3. Τον ν. 3475/2006 ΦΕΚ 146 Α΄, 13.7.2006 Άρθρο 20 
παρ. 6 β, αποφασίζουμε:

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)  16187



Ορίζουμε τα κριτήρια και την διαδικασία επιλογής για 
την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων μουσικής ει−
δίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια μουσικών 
σχολείων σε εμπειροτέχνες ιδιώτες ως εξής:

Η κατάταξη των υποψηφίων για την διδασκαλία 
παραδοσιακών μουσικών οργάνων γίνεται κατά σει−
ρά που εξαρτάται από τον χρόνο προϋπηρεσίας τους 
ως εμπειροτεχνών σε Μουσικά Σχολεία ή σε τμήματα 
προαιρετικής Μουσικής Παιδείας. Αν συμπίπτει ο χρό−
νος προϋπηρεσίας, για τον ειδικότερο καθορισμό της 
σειράς, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα ακόλουθα 
κριτήρια

Α ΤΙΤΛΟΙ ΑΛΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
1. Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
2. Πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
3. Διδακτορικό
4. Μεταπτυχιακό 
5. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανε−

πιστήμιο−Τ.Ε.Ι.) 
6. Πτυχίο Μουσικών Σπουδών 
7. Δίπλωμα Σύνθεσης ή Οργάνου
8. Πτυχίο Φυγής ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής Ειδί−

κευσης του ΥΠΕΠΘ
9. Πτυχίο Αντίστιξης
Β ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ − ΤΕΙ) ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
1. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο−Τ.Ε.Ι. ) Παιδαγωγικού Τμή−

ματος ή Καθηγητικής Σχολής.
2. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο−Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής 

Σχολής
Σε περίπτωση νέας σύμπτωσης η σειρά καθορίζεται 

πρώτα από την ημερομηνία κτήσης του τίτλου και έπει−
τα από τον βαθμό κτήσης του τίτλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Ö
     Αριθ. 79645/Δ4 (5)

Κατάργηση τάξεων Ενιαίου Λυκείου.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 και 59 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
β) του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2. Την υπ’ αριθμ. Δ4/385/29.4.1986 υπουργική απόφαση 

«Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 59 του 
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 318).

3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 608), αποφασίζουμε:

Καταργούνται από το σχολικό έτος 2006−2007 οι πα−
ρακάτω τάξεις Ενιαίου Λυκείου που είναι προσαρτημέ−
νες στα Γυμνάσια της έδρας τους:

1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολι−
κής Αττικής

1ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
− Γυμνάσιο Πικερμίου: Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου
2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
− Γυμνάσιο Καλάμου Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ενιαίου Εσπερι−

νού Λυκείου
2. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
1° Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
−Εσπερινό Γυμνάσιο Ορεστιάδας : Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ενι−

αίου Λυκείου
3. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Θεσσαλονίκης.
1° Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
− Γυμνάσιο Φιλύρου: Α τάξη Ενιαίου Λυκείου 2° Γραφείο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης −Γυμνάσιο Αδενδρου: Α΄, 
Β΄, Γ΄ τάξεις Ενιαίου Λυκείου. 3° Γραφείο Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης

− Γυμνάσιο Ασσήρου: Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ενιαίου Λυκεί−
ου

4. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλ−
ληνίας

− Γυμνάσιο Πάστρας: Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ενιαίου Λυκεί−
ου

5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοριν−
θίας

− Γυμνάσιο Ζευγολατιού: Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ενιαίου Λυ−
κείου

6. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου
− Γυμνάσιο Ιππείου: Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ενιαίου Λυκείου
7. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκι−

δικής
− Εσπερινό Γυμνάσιο Πολυγύρου: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις 

Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Ö
       Αριθ. 79645/Δ4 (6)

Ίδρυση Τάξεων Ενιαίου Λυκείου.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
β. του άρθρου 59 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ. της υπ’ αριθμ. Δ4/385/29.4.1986 υπουργικής απόφα−

σης «Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 59 
του ν. 1566/1985 (Β΄ 318).

2. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 608).

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
αποφασίζουμε:

16188  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2006−2007 οι παρακά−
τω τάξεις Ενιαίου Λυκείου προσαρτημένες στα Γυμνά−
σια της έδρας τους, ως ακολούθως:

1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολι−
κής Αττικής 3° Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

− 2° Γυμνάσιο Καλυβίων: Β΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου.
2. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
4° Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
− Εσπερινό Γυμνάσιο Γαλατά: Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ενιαίου 

Λυκείου
3. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδε−

κανήσου
− Γυμνάσιο Ολύμπου Καρπάθου: Β΄ τάξη Ενιαίου Λυ−

κείου
4. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύν−

θου
− Γυμνάσιο Βολιμών: Γ΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου
5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλ−

ληνίας
− Εσπερινό Γυμνάσιο Αργοστολίου: Β΄ τάξη Εσπερινού 

Ενιαίου Λυκείου
6. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
1° Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
− Εσπερινό Γυμνάσιο Λάρισας: Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις 

Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου
7. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκά−

δας
− Γυμνάσιο Μεγανησίου: Β΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου
8. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκί−

δας
− Εσπερινό Γυμνάσιο Άμφισσας: Γ΄ τάξη Εσπερινού 

Ενιαίου Λυκείου
− Γυμνάσιο Δεσφίνας: Β΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου
9. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκι−

δικής
− Γυμνάσιο Στρατωνίου: Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ενιαίου Λυ−

κείου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Ö
     Αριθ. 66826/Β2 (7)
Υπερωριακή απασχόληση μονίμων διοικητικών υπαλλή−

λων του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρήσεως Πα−
νεπιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης για το Β΄ εξάμηνο 2006.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

2. Τις υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 και 2/12412/ 
0022/3.3.2006 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους «Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 3205/2003» και «Περί παροχής οδηγι−
ών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 
2006» αντίστοιχα.

3. Το υπ’ αριθμ. 361/28.6.2006 έγγραφο του Ταμείου 
Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του 
Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο 
προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλή−
λων του είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχια−
κών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του 
Ιδρύματος αυτού. Συγκεκριμένα, δέον όπως εκτελεσθούν 
οι ακόλουθες εργασίες: α) η φύλαξη και προστασία των 
Δασών, β) η επιστασία των υλοτομικών συνεργείων, γ) η 
ολοκλήρωση των προσημάνσεων−καταγραφής−ελέγχου 
και παραλαβής των συγκομιζομένων δασικών προϊό−
ντων, δ) οι σχετιζόμενες με τη διαδικασία εκποίησης 
των δασικών προϊόντων εργασίες, ε) η εκτέλεση των 
εκτάκτων δασοτεχνικών έργων, στ) η λειτουργία των 
φυτωριακών εγκαταστάσεων και ζ) η απογευματινή 
απασχόληση κατά την πρακτική άσκηση των φοιτητών 
στα Παν/κα Δάση.

4. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον εγκριθέντα Προ−
ϋπολογισμό του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2006 
πίστωση για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης 
(ΚΑΕ 0261), συνολικού ύψους είκοσι τριών χιλιάδων δι−
ακοσίων (23.200,00) Ευρώ 

5. Την υπ’ αριθμ. 3786/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β/26.4.2004) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η 
ώρα (ΚΑΕ 0261 ), σε δέκα πέντε (15) μονίμους υπαλλή−
λους του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανε−
πιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2006 και για 
αριθμό ωρών δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (2.850) 
συνολικά. Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω υπερωριακή 
εργασία:

α) σε πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
β) σε δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας TE
γ) σε πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
δ) σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης, συνολικού ύψους δέκα χιλιάδων 
πεντακοσίων (10.500,00) ΕΥΡΩ, δεν μπορεί σε καμιά πε−
ρίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για 
την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών 
Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπο−
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο μηνι−
αίως, ενώ η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται 
να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των 
εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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     Αριθμ. 66807 /Β2 (8)
 Έγκριση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες υπαλλήλων του Ταμείου Διοίκ. & Διαχ. Αγρο−
κτήματος του Παν/μίου Θεσσαλονίκης για το Β΄ εξά−
μηνο του 2006.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ...και άλλες συναφείς δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 297/23.12.2003).

2. Τις υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 και 2/12412/0022/ 
3.3.2006 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
«Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 3205/2003» και «Περί παροχής οδηγιών για την υλο−
ποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2006» αντίστοιχα.

3. Το υπ’ αριθμ. Φ.5/135/31.5.2006 έγγραφο του Τα−
μείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του 
Παν/μίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει ότι η 
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του 
προσωπικού του Ζωοτεχνικού Τμήματος του ως άνω 
Ιδρύματος επιβάλλεται επειδή:

α) Το προσωπικό αυτό έχει εξαιρεθεί της πενθήμερης 
εργασίας με την υπ’ αριθμ. Φ.136.21/Β/1343/23.4.1981 (ΦΕΚ 
198/6.4.1981 τ. Β΄) Διϋπουργική απόφαση,

β) εργάζεται όπως όλοι οι υπάλληλοι και αυτό 37,5 ώρες 
εβδομαδιαίως αλλά κατανεμημένες σε έξι ημέρες και

γ) ο ζωϊκός πληθυσμός που εκτρέφεται στις εγκατα−
στάσεις του Αγροκτήματος του Παν/μιου Θεσσαλονίκης 
για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητι−
κών σκοπών εν λόγω Ιδρύματος, έχει ανάγκη από την 
ύπαρξη προσωπικού κατά τις Κυριακές και αργίες.

4. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2006 υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκριθέντα Προϋπολογι−
σμό του Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Αγροκτή−
ματος του Παν/μίου Θεσσαλονίκης για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες (ΚΑΕ 0263), ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων 
(2.300,00) ΕΥΡΩ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυρι−
ακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε τέσσερις (4) μονίμους 
υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ Σταυλιτών του Ταμείου 
Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης για το Β΄ εξάμηνο του έτους 
2006 και για αριθμό ωρών εξακοσίων (600) συνολικά.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της πα−
ρούσας απόφασης, ύψους συνολικά χιλίων εκατόν πενήντα 
(1.150,00) ΕΥΡΩ, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί 
το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώ−
σεων στον προϋπολογισμό του Ταμείου Ταμείου Διοική−
σεως & Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

     Αριθμ. Φ.80425/18354/3694 (9)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας διοικητικού προσωπι−

κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ 
− ETAM. 

  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. 2/13071/0022/18.5.1999 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 Επιθεώρηση Εργασίας της οικείας 
Νομαρχίας.

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης διοικητι−
κού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ που προκύπτει από το γεγονός ότι το 
Ίδρυμα διέρχεται περίοδο μεταρρύθμισης με εισαγωγή 
νέων παραμέτρων και αρχών σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητάς του σε συνάρτηση με τις ευρισκόμενες 
σε εξέλιξη εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφο−
ριακού Συστήματος. 

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρα−
κοσίων πέντε (1.405,00) € περίπου και θα βαρύνει την 
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ 
−ΕΤΑΜ έτους 2006, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, για το διοικητικό προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, για το β΄ εξάμηνο 
του 2006, ως εξής:

− για ένα (1) διοικητικό υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Δι−
οικητικού −Λογιστικού, για 60 ώρες, που υπηρετεί στο 
Υποκατάστημα ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Πειραιά.

− για δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας, από 25 ώρες στον καθένα 
(50 ώρες συνολικά), που υπηρετούν στο Υποκατάστημα 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Αγ. Νικολάου.

− για ένα (1) διοικητικό υπάλληλο ειδικότητας ΥΕ Ερ−
γάτη, για 60 ώρες, που υπηρετεί στο Υποκατάστημα 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Καλλιθέας.

− για ένα (1) διοικητικό υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Προ−
σωπικού Η/Υ, για 120 ώρες, που υπηρετεί στο Υποκατά−
στημα ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Χαλανδρίου.

Οι ημέρες απασχόλησής τους είναι όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγ−
χο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απα−

16190  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



σχόλησης είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της κάθε 
μονάδας.

Η κατανομή των ανωτέρω ωρών γίνεται με απόφαση 
του Διοικητή του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και η πραγματοποίησή 
τους διαπιστώνεται με βεβαίωση του οικείου Προϊστα−
μένου Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2006 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Ö
    Αριθμ. 4800 (10)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στον 

Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηγουμενίτσας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως 

ισχύουν σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ ΕΓΡ. 1/272/12074/26.6.2006 

απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 
55/1998 και την υπ’ αριθμ. 34047/7.7.2005 απόφαση κα−
τανομής του Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με τις οποίες εγκρίθηκαν συμβάσεις 
μίσθωσης έργου στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηγου−
μενίτσας.

Το υπ’ αριθμ. 37473/12.7.2006 έγγραφο του Τμήματος 
προσωπικού ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ.

3. Την υπ’ αριθμ. 5/5345/4.2.2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/2006 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηγου−
μενίτσας.

5. Τη βεβαίωση του πληρεξούσιου δικηγόρου, ότι οι 
εν λόγω συμβάσεις δύνανται να είναι γνήσιες συμβά−
σεις έργου και δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου μεταξύ του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηγουμε−
νίτσας και αντιστοίχων ατόμων με τις εξής ειδικότητες: 

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής μία (1) σύμβαση 
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων δυο (2) συμβάσεις
Η διάρκεια κάθε σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από 

την υπογραφή της.
Το ετήσιο συνολικό ποσό αμοιβής των ανωτέρω ανέρ−

χεται στο ποσό των 28.917,00 € και ανά ειδικότητα όπως 
στην υπ’ αριθμ. 2/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ειδικότερα ορίζεται.

Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία. 

 Ηγουμενίτσα, 24 Ιουλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

     Αριθμ. 9938 (11)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π. «Φιλαρ−

μονική Πρόβατα» Δήμου Κ. Μητρουσίου Ν. Σερρών. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π. δ/τος 

410/1995.
2. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφασή μας Ορισμός 

εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα».

3. Το υπ’ αριθμ. 799/9.7.1981 π. δ/γμα (ΦΕΚ 210/Α΄/11.8.1981) 
περί συστάσεως παρά τη Κοινότητα Πρόβατα Ν. Σερρών, 
ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα « Φιλαρμονική 
της Κοινότητας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με την υπ’ αριθμ. ΕΣ/2720/17.2.1995 (ΦΕΚ 171/Β΄/14.3.1995) 
απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Σερρών.

4. Την υπ’ αριθμ. 50/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κ. Μητρουσίου που αναφέρεται στην τρο−
ποποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π. με 
σκοπό την αύξηση της ετήσιας εισφοράς του Δήμου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Α.−Τροποποιούμε την παράγραφο 4 του άρθρου 
μόνον του υπ’ αριθμ. 799/9.7.1981 π. δ/τος όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. 
ΕΣ/2720/17.2.1995 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή 
Σερρών ως εξής: 

4. Πόροι του νομικού προσώπου είναι η ετήσια επι−
χορήγηση του Δήμου με το ποσό των 20.000,00 ευρώ , 
δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις. 

Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 20.000,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Δήμου Κ. Μητρουσίου για το έτος 2006 και 
για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την 
αντιμετώπιση της εν λόγω δαπάνης έχει γίνει εγγραφή 
αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικ. έτους 2006 και στον ΚΑ.02.00.6715 με τίτλο «Επιχο−
ρήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» .

Κατά τα λοιπά ισχύει το υπ’ αριθμ. 799/9.7.1981 π.δ/
γμα (ΦΕΚ 210/Α΄/11.8.1981) όπως τροποποιήθηκε μετα−
γενέστερα με την υπ’ αριθμ. ΕΣ/2720/17.2.1995 (ΦΕΚ 171/
Β΄/14.3.1995) απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Σερ−
ρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
9938/26.7.2006) 

  Σέρρες, 26 Ιουλίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ  

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)  16191



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.

16192  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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