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Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18776 ΕΦΑ(4142)/14.11.2005 

απόφασης με θέμα «Καθορισμός ύψους αποζημίω−
σης ανά συνεδρίαση των μελών Ειδικών Ομάδων Ερ−
γασίας Εμπειρογνωμόνων της ΓΓΕΤ και των εισηγη−
τών για το χαρακτηρισμό επενδύσεων σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 8, παρ. 19, περίπτωση 
στ, του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύ−
σεων για την Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυ−
ξη της Χώρας».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1ο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

β. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και 
του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού».

γ. Του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξη της 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 
128/Α/25.6.2001) για σύνδεση της έρευνας και τεχνολο−
γίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.

δ. Του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολύ − 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.

ε. 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 Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελλη−
νικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
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Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» καθώς και την 
ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού.

στ. Του άρθρου 3 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ101/Α/24.5.1988) 
«Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλ−
λες διατάξεις».

ζ. Του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/3.1.1989) 
«Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 
διατάξεις».

η. Των άρθρων 2 και 9 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/
Α/31.7.1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις».

θ. Του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31.8.1994)»Τροποποίηση 
και συμπλήρωση του ν. 1892/1990».

ι. Του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/15.4.1998) περί «Ενισχύσε−
ων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική και Περι−
φερειακή Ανάπτυξη της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε.

κ. Το π.δ. 248/1989 (ΦΕΚ 116/Α/1989) «Οργανισμός της 
ΓΓΕΤ» όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/1992, 147/1994 
και 128/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. 5439/1985 κοινή απόφαση «Σύσταση 
ειδικών λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευ−
όμενους από αυτό φορείς, για την αξιοποίηση των 
κονδυλίων έρευνας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με τις κάτωθι κατά σειρά κοινών υπουρ−
γικών αποφάσεων: α) 5056/20.5.1987 β) 7401/11.5.1988, γ) 
570/19.1.1994 και δ) 12739/9.10.2000».

3. Την υπ’ αριθμ. 27839/5.10.1995 (ΦΕΚ 866/Β/19.10.1995) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Κριτήρια και 
διαδικασίες για το χαρακτηρισμό ι. προϊόντων ή υπη−
ρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ιι. εξο−
πλισμού ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας και ιιι. 
Προϊόντων ως νέων. Σύσταση και συγκρότηση της ειδι−
κής επιτροπής εμπειρογνωμόνων στη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας» και τις τροποποιήσεις της.

4. Ειδικά την τελευταία τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
ΓΓΕΤ 9453/30.7.2004 ως άνω κοινής απόφασης των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού 
Ανάπτυξης, στην οποία ορίζονται τα τακτικά μέλη της 
Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που προέρχονται 
από τις Ειδικές Ομάδες Εμπειρογνωμόνων της ΓΓΕΤ.

5. Την υπ’ αριθμ. 28933/19.04.1991 κοινή υπουργική από−
φαση ΥΠΕΘΟ «Καθορισμός προδιαγραφών των επιχει−
ρήσεων ανάπτυξης λογισμικού και των στοιχείων που 
συνοδεύουν την οικονομοτεχνική μελέτη για την υπαγω−
γή επενδύσεών τους στις διατάξεις του ν. 1892/1990» 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/65791/0022 (ΦΕΚ 1232/9.10.2000) κοι−
νή υπουργική απόφαση) «Καθορισμός αποζημιώσεων 
των Προέδρων, των μελών, των γραμματέων, των ανα−
πληρωτών βοηθών γραμματέων και των εισηγητών της 
κεντρικής και των ειδικών γνωμοδοτικών επιτροπών του 
ΥΠΕΘΟ, των περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών, 
των γνωμοδοτικών επιτροπών του ΕΟΜΜΕΧ και της ΑΤΕ, 
της ειδικής γνωμοδοτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Γνωμοδοτι−
κών Επιτροπών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και των μελών των 
οργάνων ελέγχου επενδύσεων.

7. Τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ)013, Κ.Α.1986ΣΕ−
01300000 «Αποζημίωση μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών 
ομάδων εργασίας, αξιολογητών και εισηγητών επενδυτικών 
προτάσεων των Νόμων: ν. 1892/1990, 2601/1998 και 3299/2004 

και μελών διαχείρισης μητρώου αξιολογητών ν. 3299/2004 
(π.κ. 8613010) του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

8. Την υπ’ αριθμ. 13168ΕΦΑ 2658 4.11.2004 απόφαση 
συγκρότησης Ειδικών Ομάδων Εργασίας Εμπειρογνωμό−
νων για το χαρακτηρισμό επενδύσεων σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 8, παρ. 19, περίπτωση στ, του 
ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας».

9. Την υπ’ αριθμ. 1207/ΕΦΑ2500/21.10.2004 (ΦΕΚ 1632Β/
3.11.2004) απόφαση σύστασης Ειδικών Ομάδων Εργασίας 
Εμπειρογνωμόνων για το χαρακτηρισμό επενδύσεων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 8, παρ. 19, 
περίπτωση στ, του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική και Περιφερειακή Ανά−
πτυξη της Χώρας».

10. Το γεγονός ότι οι ειδικές Ομάδες Εργασίας Εμπει−
ρογνωμόνων συνεδρίασαν κατά τους μήνες Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο του 2004 καθώς και τον Ιανουάριο, Φε−
βρουάριο και Μάρτιο του 2005 για το χαρακτηρισμό 
επενδύσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 
8, παρ. 19, περίπτωση στ, του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική και Περιφε−
ρειακή Ανάπτυξη της Χώρας», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση ανά συνεδρίαση των 
μελών των Ειδικών Ομάδων Εργασίας Εμπειρογνωμό−
νων για το χαρακτηρισμό επενδύσεων σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 8, παρ. 19, περίπτωση στ, 
του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για 
την Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας» 
ως εξής:

Η αμοιβή κάθε μέλους επιτροπής προσδιορίζεται σε 
41,3 € ανά συνεδρίαση με μέγιστο αριθμό συνεδριάσεων 
23 ανά επιτροπή.

Τροποποιούμε το κόστος του συνολικού αριθμού 
των συνεδριάσεων της κάθε Ειδικής Ομάδας Εργασίας 
Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσε−
ων το 2004 και μέχρι τον Μάρτιο του 2005 το οποίο 
ανέρχεται σε: 

• Επιτροπή Πληροφορικής κόστος 3.593,1 € (14 συνε−
δριάσεις)

• Επιτροπή Μηχανολογίας κόστος 1.115,1 € (4 συνε−
δριάσεις) 

• Επιτροπή Τροφίμων κόστος 495,6 € (2 συνεδριά−
σεις)

• Επιτροπή Υλικών κόστος 206,5 € (1 συνεδρίαση)
2. Το συνολικό κόστος για την αποζημίωση ανά συ−

νεδρίαση των μελών των Ειδικών Ομάδων Εργασίας 
Εμπειρογνωμόνων εκτιμάται σε 5.410,3 €.

 Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Συλ−
λογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ)013, Κ.Α.1986ΣΕ01300000 
«Αποζημίωση μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών ομάδων 
εργασίας, αξιολογητών και εισηγητών επενδυτικών προ−
τάσεων των νόμων: ν. 1892/1990, 2601/1998 και 3299/2004 
και μελών διαχείρισης μητρώου αξιολογητών ν. 3299/
2004 (π.κ. 8613010) του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
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Aριθ. Φ.5/6499/Β3 (2)
Πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.1351/1983 

«Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56).

2. Του άρθρου 25 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά−
δας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128).

3. Της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985 
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης» (Α΄ 167).

4. Της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 2158/1993 
«Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 109).

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1ο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

6. Του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο 
Παιδείας, ρυθμίσεις θεμάτων έρευνας παιδείας και με−
τεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
210).

7. Του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια 
τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 206 Α΄).

8. Της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 
(Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα−
πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του αρ. 40 του ν. 849/1978 (Α΄ 232), όπως 
συμπληρώθηκαν με το, αρ. 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 57).

10. Της υπ’ αριθμ. 27783/305/1987 υπουργικής από−
φασης «Καθορισμός της κατά μήνα αποζημίωσης των 
φοιτητών A.E.I., που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 
στο επάγγελμα» (Β΄ 213).

11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών « Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519)

12. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/37876/2004 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».(Β΄ 608).

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/2004 (ΦΕΚ 527/Β/2004) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση 
των αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

14. Το υπ’ αριθ. 2697/14.6.2005 έγγραφο του Τμήματος 
Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα τριών χι−
λιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (€ 43.660) η οποία θα 

καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋ−
πολογισμού οικονομικού έτους 2005 του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε σε τριακόσιους εβδομήντα (370) τους φοι−
τητές του όγδοου (8ου) εξαμήνου του Τμήματος Γεωπο−
νίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του ακαδημαϊκού 
έτους 2004−2005, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν το κα−
λοκαίρι του 2005 (κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο) 
πρακτική άσκηση στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, στο ΜΑΙΧ, 
σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΕΘΙΑΓΕ, Νομικά Πρόσωπα και Δ/νσεις που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων), Δ/νσεις Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

2. Η μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών για την πρα−
κτική τους άσκηση ορίζεται σε πενήντα εννέα ευρώ (€ 
59) ανά φοιτητή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Α. ΝΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

 ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
F

Aριθ. 4855 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1ο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας.
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» 
που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/
1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων 
και εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
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με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής, σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093.0022/4.2.2004 κοινή υπουρ−

γική απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4848/19.12.2005 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2006.

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 19787 έγγραφο του Υπουργείου Ανά−
πτυξης

16. Την από 10.1.2006 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον τακτικό προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ποσού 
17.300,00 ευρώ ΚΑΕ 261, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για τρεις (3) 
υπαλλήλους (ΙΔΑΧ) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» έως 50 
ώρες το μήνα ο καθένας πλέον των νομίμων ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και μέχρι 30.6.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ
F

Aριθ. 4875 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Νομαρχίας Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1ο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας.
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής, σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093.0022/4.2.2004 κοινή υπουρ−

γική απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4848/19.12.2005 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2006.

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 60872/27.12.2005. έγγραφο της Νο−
μαρχίας Αθηνών.

16. Την από 10.1.2006 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον τακτικό προϋπολογισμό της Νομαρχίας Αθηνών 
ποσού περίπου 24.500 ευρώ ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για εκατόν 
είκοσι έξι άτομα ( 126) άτομα με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Νομαρχίας Αθηνών 
μέχρι 60 ώρες το μήνα ο καθένας.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και μέχρι 31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ
F

Aριθ. 3004 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1ο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
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2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας.
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» 
που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/
1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων 
και εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής, σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093.0022/4.2.2004 κοινή υπουρ−

γική απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4848/19.12.2005 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Β΄ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2006.

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ 16100/29.12.2005 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

16. Την από 10.1.2006 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης ποσού 108.000,00 ευρώ ΚΑΕ 511 και 
261, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για 60 υπαλ−
λήλους ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης μέχρι 50 ώρες το μήνα ο 
καθένας πλέον των νομίμων ωρών υπερωριακής απα−
σχόλησης.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και μέχρι 31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ
F

Aριθ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/473/8 (6)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου της «Οικίας Ελένη Αλμυρά−

ντη» που βρίσκεται επί των οδών Βουλής 2 και Κο−
λοκοτρώνη 7, στην Αθήνα (Ο.Τ. 66/1974), φερόμενης 
ιδιοκτησίας Ιδρύματος Ι. και Μ. Χατζηκυριακού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1ο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

β) Του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο−
τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 
153/Α/28.6.2002).

γ) Του ν. 2039/1992 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για 
την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της 
Ευρώπης» (ΦΕΚ 61/Α/13.4.1992).

δ) Του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ’ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 527/Β/24.3.2004) 
με την οποία ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων στην 
αναπληρωτή Υπ. Πολιτισμού Φ. Πάλλη Πετραλιά και 
στους Υφυπουργούς Γ. Ορφανό και Π. Τατούλη, όπως 
διορθώθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 558/Β/2.4.2004.

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/
20.1.2004 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές...» 
(ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφα−
ση «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 
3028/2002» (ΦΕΚ70/Β/20.1.2004).

4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρο−
νης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, της Εφορείας Νεωτέρων 
Μνημείων Αττικής και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό Πρακτικού 
42/15.12.2005 (θέμα 15°), αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία τις δύο όψεις του κτι−
ρίου επί των οδών Βουλής 2 και Κολοκοτρώνη 7 (Ο.Τ. 
66/1974) του Δήμου Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας 
του Ιδρύματος Χατζηκυριακού, καθώς και των ουσιωδών 
τυπολονικών και λειτουργικών στοιχείων των κατόψεων 
και των μορφολογικών − καλλιτεχνικών στοιχείων του 
κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1γ 
του ν. 3028/2002, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την 
εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στην πόλη των Αθηνών του 
τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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Αριθ. 752 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις 
νυκτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων και καθιέρωση αυτής με αμοιβή κατά το Α΄ 
εξάμηνο 2006 για το προσωπικό της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πέλλας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδαφ. 2 του ν. 

2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2470/1997 «Ανα−
μόρφωση μισθολογίου της Δημόσιας Διοίκησης και άλ−
λες συναφείς διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 15 του ν. 2592/1998.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999’ 
Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση 
μονιμοποίησης συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις.

5. Το αρθρ. 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Δ.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις».

6. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ περίπου και 
θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που έχουν προβλε−
φθεί στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Πέλλας και στους 
ΚΑΕ 0511 και 0512 του οικ. έτους 2006, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία 
των υπαλλήλων της Ν.Α.Πέλλας και καθιερώνουμε αυτήν 
με αμοιβή για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχιακών και 
απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών όπως πλημμύρες, 
χιονοπτώσεις, πυρκαγιές κ.λ.π. επίσης για τις έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης του Νομάρχη, τη 
γραμματειακή υποστήριξη των γραφείων Νομάρχη, της 
γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου, για την ορ−
γάνωση και τέλεση εθνικών εορτών και εκδηλώσεων.
φιλοξενίας ντόπιων και ξένων αποστολών, την εγκατά−
σταση και αξιοποίηση μηχανογραφικών προγραμμάτων, 
την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών 
διαφόρων Δ/νσεων της Ν.Α. Πέλλας όπως κατάρτιση 
προϋπολογισμού − απολογισμού − ισολογισμού, ελεγχο 
− πληρωμή διαφόρων δαπανών, χορήγηση αδειών εργα−
σίας σε αλλοδαπούς εργάτες, παρακολούθηση έλεγχος 
διαφόρων προγραμμάτων και έργων κ.λ.π. 

2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή 
εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες Κυριακές εξαιρέ−
σιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και εξαιρετικών περιπτώσεων για 
το έτος 2006 ώρες 3.458 για 26 υπαλλήλους της Ν.Α. 
Πέλλας κατά το Α΄ εξάμηνο ως εξής:

Α. Εργάσιμες ημέρες
α. Απογευματινές 3.000 ώρες
β. Νυκτερινές 248 ώρες
Β. Κυριακές και Εξαιρέσιμες
α. Απογευματινές 114 ώρες

β. Νυκτερινές 96 ώρες
Η συγκρότηση των υπερωριακών συνεργείων απασχό−

λησης θα γίνει με νεώτερη απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 10 Ιανουαρίου 2006

Ο Νομάρχης
ΠΑΚΗΣ ΣΙΒΕΝΑΣ
F

Aριθ. οικ. 579 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, ερ−

γασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κα−
θώς και νυκτερινές ώρες κατά το έτος 2006, για τους 
υπαλλήλους που υπηρετούν στη Ν.Α. Αργολίδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 Έχοντας υπόψη::
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 

19Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο−
λιτικών Διοικητικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες δι−
ατάξεις».

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297/Α΄), και ως ορίζεται, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄) και τις όμοιες του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 
2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 301/1976.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996, (ΦΕΚ 21Α) «Κώδικας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999, (ΦΕΚ 

154 Α).
6. Την ανάγκη απασχόλησης των υπαλλήλων της Ν.Α. 

Αργολίδας πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απασχό−
λησης, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και τις νυχτερινές ώρες για την αντιμετώπιση 
εποχιακών εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών.

7. Το ότι, με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί 
δαπάνη σε βάρος των φορέων του προϋπολογισμού 
μας,

Φ.072  ΚΑΕ 0511 17.500 €
Φ.072  ΚΑΕ 0512  2.500 €
Φ.073 ΚΑΕ 0511 15.000 €
Φ.151  ΚΑΕ 0511 3.000 €
Φ.152  ΚΑΕ 0511 3.000 €
Φ.291(π.ε.) ΚΑΕ 0511 30.000 €
Φ.291(Γεωρ.) ΚΑΕ 0511 11.000 €
Φ.291(π.ε.) ΚΑΕ 0512 10.000 €
Φ.292 ΚΑΕ 0511 2.000 €
Φ.330 ΚΑΕ 0511 6.000 €
του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν, 

όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθμ. 55/17.1.2006 έγ−
γραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας, απο−
φασίζουμε:

Α. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωρια−
κής απογευματινής εργασίας καθώς και εργασίας κατά 
τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες για την κάλυψη όλως εξαιρετικών ή εκτάκτων 
ή εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών μας για το έτος 
2006 και για εκατόν τριάντα έξι (136) συνολικά υπαλ−
λήλους και ιδίως:

• Απασχόληση κατά ανώτατο όριο (28) υπαλλήλων, 
με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο εισαγόμενων ή 
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εξαγόμενων αποσυρόμενων ή διακινούμενων στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεωργικών ή μεταποιημένων 
ή προοριζομένων για μεταποίηση νωπών γεωργικών 
προϊόντων (α΄ εξάμηνο 2006).

• Απασχόληση κατά ανώτατο όριο (25) υπαλλήλων στο 
Γεωργοκτηνοτροφικό τομέα σε θέματα παραγωγής και 
αγοράς καπνού, όπως ενημέρωση καπνοπαραγωγών, 
έλεγχο καλλιεργούμενων εκτάσεων με καπνό για επι−
τόπιους και διοικητικούς ελέγχους αναφορικά με την 
οικονομική ενίσχυση στην παραγωγή ελαιολάδου, για 
ελέγχους λειτουργίας ιχθυοτροφικών μονάδων, εργασι−
ών που έχουν ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ και ομάδων παραγω−
γών και για ενημέρωση των κτηνοτρόφων με σκοπό την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Κτηνοτροφίας.

• Απασχόληση κατά ανώτατο όριο (30) υπαλλήλων για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως πλημμύρες, 
καύσωνες, χιονοπτώσεις, τελετές, δεξιώσεις, επισκέ−
ψεις επισήμων, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση πολι−
τών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μετακινήσεις Νομάρχη, 
διοικητική μέριμνα και υποστήριξη για τις παραπάνω 
δραστηριότητες κ.λ.π.

Επίσης απασχόληση υπαλλήλων για την υποβολή, 
παρακολούθηση, υλοποίηση των έργων−πράξεων του 
Γ΄ Κ.Π.Σ., την κατάρτιση προγραμμάτων Δημοσίων Επεν−
δύσεων και την παρακολούθηση προκηρύξεων έργων−
πράξεων μέσω του διαδικτύου κ.λ.π.

• Απασχόληση κατά ανώτατο όριο (17) υπαλλήλων 
για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμό, απολογι−
σμό, κλείσιμο οικονομικού έτους σε συνδυασμό με την 
εξυπηρέτηση των παραπάνω εκτάκτων αναγκών και 
δραστηριοτήτων και την λογιστική και ταμειακή τους 
τακτοποίηση.

• Απασχόληση κατά ανώτατο όριο (25) υπαλλήλων 
των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε θέματα κοι−
νωνικής προστασίας (Τομέας Πρόνοιας 11) και Δημόσιας 
Υγείας (Τομέας Υγείας 14).

• Απασχόληση κατά ανώτατο όριο (5) υπαλλήλων της 
Δ/νσης Κτηνιατρικής με τον Υγειονομικό έλεγχο και την 
διεύρυνση επιζωωτιών.

• Απασχόληση κατά ανώτατο όριο (6) υπαλλήλων με 
έκδοση αδειών εργασίας αλλοδαπών, σχετικό έλεγχο 
και παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών κ.λ.π.

Β. Ορίζουμε υπεύθυνους για τον έλεγχο και την πα−
ρακολούθηση της πραγματοποίησης παροχής υπερω−
ριακής απασχόλησης:

α) Των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωριακά 
στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο καθώς και στα θέμα−
τα του Γεωργοκτηνοτροφικού τομέα, κατά τα παραπά−
νω, τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Αλιείας.

β) Των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωριακά για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθώς και θέματα 
Γ’ ΚΠΣ και Δημοσίων Επενδύσεων, όπως αναφέρονται 
παραπάνω, την Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών και Προσωπικού.

γ) Των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωρια−
κά για αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών στις Δ/νσεις 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής κατά τα πα−
ραπάνω, τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.

δ) Των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά 
σε θέματα κοινωνικής προστασίας και Δημόσιας Υγείας 

των Προϊσταμένων των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας. 

ε) Των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά 
σε θέματα Κτηνιατρικής τον Προϊσταμένο της Δ/νσης 
Κτηνιατρικής. 

στ) Των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωρι−
ακά με την έκδοση αδειών εργασίας αλλοδαπών, τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικών Κοινωνικών Δικαι−
ωμάτων και Εκλογών.

Γ. Κατανέμουμε ανά Δ/νση ανώτερο όριο ωρών υπε−
ρωριακής απογευματινής εργασίας ως εξής:

• Στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας (Ποιοτικός έλεγχος) 4.500
• Στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας (Γεωργοκτηνοτροφικά) 1.950
• Στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και
Προσωπικού 3.100
• Στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 2.650
• Στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας − (Τομέας Υγείας) 530
• Στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας − 
(Τομέας Πρόνοιας) 530
• Στη Δ/νση Κτηνιατρικής 360
• Στο Τμήμα Απασχόλησης της Δ/νσης
Πολιτικών Κοινωνικών Δικαιωμάτων και
Εκλογών 1.100
Δ. Κατανέμουμε επίσης ώρες ανά Δ/νση για υπερωρι−

ακή απασχόληση σε Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
ως εξής:

• Στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας (Ποιοτικός έλεγχος) 1.300
• Στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και
Προσωπικού 390
Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απογευματινής 

εργασίας και ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο θα γίνει με νεώτερες 
αποφάσεις, σύμφωνα με την εργασία που θα παρα−
σχεθεί υπό την εποπτεία και ευθύνη των παραπάνω 
ορισθέντων Προϊσταμένων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν 
την δημοσίευσή της στην Eφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ναύπλιο, 17 Ιανουαρίου 2006

Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)

Στην υπ’ αριθμ. Φ.62829/15486/16.12.2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1899/30.12.2005 
(τ. Β΄), διορθώνεται ως προς το κύριο όνομα από το 
λανθασμένο «ΛΟΥΝΤΜΙΛΛΑ», στο ορθό «ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ».

(Από το Υπ. Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης)

F
(10)

Στο ΦΕΚ 1923/τ.Β΄/30.12.2005, στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ. 146982/29.12.2005 υπουργική 
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απόφαση «Έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης σε 
τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους που υπηρετούν στο 
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Νομοθετικού Συ−
ντονισμού και Κωδικοποίησης του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» διορθώνεται από τον 
εσφαλμένο αριθμό πρωτοκόλλου 146982 στον ορθό 
140982 και από το εσφαλμένο «θα απασχοληθούν μέ−
χρι εξήντα (60) ώρες συνολικά ο καθένας» στο ορθό 
«θα απασχοληθούν μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα ο 
καθένας».

(Από το Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης)

(11)
Στο ΦΕΚ 1883/30.12.2005 στο οποίο δημοσιεύθηκε 

υπουργική απόφαση για το χαρακτηρισμό ως μνημείου 
του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Ηλία Ηλιού (Πλατεία 
Δημοκρατίας στο Αγρίνιο) ιδιοκτησίας Αφών Στρανωμί−
τη και Γεωργίου Δάνδαλη, διορθώνεται ο αριθμός της 
υπουργικής απόφασης ως εξής:

Από το εσφαλμένο:
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/86633/2265/19.12.2005
Στο ορθό:
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/94809/2470/19.12.2005.

(Από το Υπ. Πολιτισμού)
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