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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10583 (1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω−

τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ β΄ βαθμού.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 

134/Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/ 
2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το 
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».

3. Τις υπ’ αριθμ. 1323/17.11.2005, 472/23.5.2005, 139/ 
13.1.2006, 1470/12.12.2005 και 1142/1.11.2005 αποφάσεις 
του ΑΣΕΠ.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001) 
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988), 
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των 
ΟΤΑ και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δι−
καίου».

6. Το γεγονός ότι στους αναφερόμενους στην από−
φαση αυτή φορείς δεν υφίστανται στους οργανισμούς 
εσωτερικής υπηρεσίας τους κενές οργανικές θέσεις 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων ειδι−
κοτήτων.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄/98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄/1995), 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
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9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Β/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονο−
μικών».

11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως 
ισχύει.

12. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
13. Τα σχετικά πρακτικά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

των οικείων ΟΤΑ β΄ βαθμού.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ετήσια δαπάνη ύψους 590.000 Ευρώ περίπου, η οποία θα 
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ειδ. Φ. 7−120, ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η ανω−
τέρω δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχεται 
σε 350.000 Ευρώ περίπου, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους κατωτέρω 
φορείς των ΟΤΑ β΄ βαθμού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, 
ειδικότητα και αριθμό, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΤΑ/ΝΠΔΔ ΟΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ

Ν.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

Ν.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

Ν.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1

ΝΑ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2

ΝΑ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΗΠΕΙΡΟΥ Ν.Α. ΑΡΤΑΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

Ν.Α. ΑΡΤΑΣ TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2

Ν.Α. ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

Ν.Α. ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

1 
(Μερικής 
απασχόλησης
−50 ώρες 
μηνιαίος)

Ν.Α. ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

2 
(Μερικής 
απασχόλησης
−24 ώρες 
μηνιαίως)

ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5

Ν.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3

Ν.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 22414 (2)
Ορισμός του συνοικισμού Ραχούλα του Δημοτικού Δια−

μερίσματος Ραχούλας του Δήμου Ιτάμου του Νομού 
Καρδίτσας, ως ιστορικής έδρας του Δήμου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 2539/ 

1997 (Α΄ 244), «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 65/2005 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ιταμού, Νομού Καρδίτσας, περί 
ορισμού του συνοικισμού Ραχούλα του Δημοτικού Δια−
μερίσματος Ραχούλας, ως ιστορικής έδρας του Δήμου 
Ιτάμου.

3. Το υπ’ αριθμ. 12/2006 πρακτικό συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 31°).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (Β΄ 527) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου.

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2690/ 
1999 (Α΄ 45), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το συνοικισμό Ραχούλας του Δημοτικού Δι−
αμερίσματος Ραχούλας, του Δήμου Ιτάμου του Νομού 
Καρδίτσας, ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Φ.10050/30160/6016 (3)
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης ανάθεσης 

έργου με μίσθωση σε γιατρούς από τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

άρθρου 17 του ν.2747/1999 και του άρθρου 34 παρ. 1 του 
ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 86 Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 51/8.3.2001 (ΦΕΚ 41 Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 67/2000 (ΦΕΚ 58 Α΄) και του 
π.δ. 149/2003 (ΦΕΚ 123 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/328/οικ.16705/30.8.2005 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 55/1998 
ΠΥΣ.

5. Την υπ’ αριθμ. 005121/2.3.2005 γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού Ασφάλισης Προ−
σωπικού ΔΕΗ.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.10050/21512/4358/4.10.2005 (ΦΕΚ 
1380/Β΄/5.10.2005) κοινή Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση 
έργου με μίσθωση σε γιατρούς από τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ».

7. Την υπ’ αριθμ. 720/45/1.12.2005 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του ΟΑΠ – ΔΕΗ. 

8. Την ανάγκη ανακατανομής των θεραπόντων και 
ελεγκτών ιατρών, στους οποίους ο ΟΑΠ – ΔΕΗ μπορεί 
να αναθέσει έργο με μίσθωση, για την καλύτερη εξυπη−
ρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού. 

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α.».

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του ΟΑΠ – ΔΕΗ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.10050/21512/4358/4.10
.2005 (ΦΕΚ 1380/Β΄/5.10.2005) απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όσον αφορά 
τον αριθμό των γιατρών στους οποίους ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ μπορεί να αναθέσει το 
έργο της ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του 
και του ελέγχου των υγειονομικών δαπανών, κατά ειδι−
κότητα και κατά περιοχή, ως εξής:

• Ογδόντα επτά (87) θεράποντες γιατρούς διαφόρων 
ειδικοτήτων ως εξής:

1 Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ή άλλης συναφούς 
κλινικής ειδικότητας με 3ωρη απασχόληση στη Λήμνο.

14 Παθολόγους ή Γενικής Ιατρικής ή άλλης συναφούς 
κλινικής ειδικότητας με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποί−
ων 3 στην Αθήνα, 1 στο Αλιβέρι, 1 στην Τρίπολη, 1 στη 
Μεγαλόπολη, 2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Πτολεμαΐδα, 
1 στην Πάτρα, 1 στο Ηράκλειο, 1 στην Έδεσσα, 1 στη 
Φλώρινα και 1 στο Αγρίνιο.

13 Οδοντίατρους με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 
2 στην Κοζάνη, 2 στην Πτολεμαΐδα, 2 στην Καρδίτσα, 1 
στο Αλιβέρι, 1 στη Μεγαλόπολη, 2 στην Τρίπολη, 1 στο 
Ηράκλειο, 1 στην Καλαμάτα και 1 στη Φλώρινα.

1 Ορθοδοντικό με 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα.
1 Οδοντίατρο με ειδίκευση στην Ενδοδοντία με 4ωρη 

απασχόληση στην Αθήνα.
7 Ορθοπεδικούς με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 

1 στη Θεσσαλονίκη, 3 στην Αθήνα, 1 στην Κοζάνη, 1 στο 
Αλιβέρι και 1 στην Πάτρα.

4 Μικροβιολόγους με 4ωρη απασχόληση, εκ των 
οποίων 1 στην Κοζάνη, 2 στην Πτολεμαΐδα και 1 στη 
Θεσσαλονίκη.

5 Πνευμονολόγους με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποί−
ων 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Πτολεμαΐδα, 2 στην Αθήνα 
και 1 στο Αλιβέρι.

3 Χειρούργους με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 
1 στην Πτολεμαΐδα, 1 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλο−
νίκη.
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3 Παιδίατρους με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 
1 στην Πτολεμαΐδα, 1 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλο−
νίκη.

2 Οφθαλμίατρους με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 
1 στην Αθήνα και 1 στην Πτολεμαΐδα.

8 Καρδιολόγους με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 
1 στην Κοζάνη, 2 στην Πτολεμαΐδα, 1 στη Μεγαλόπολη, 
3 στην Αθήνα και 1 στην Πάτρα.

4 Ακτινολόγους με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 
1 στην Πτολεμαΐδα, 1 στη Θεσσαλονίκη και 2 στην 
Αθήνα.

3 Γαστρεντερολόγους με 4ωρη απασχόληση, εκ των 
οποίων 2 στην Αθήνα και 1 στην Πτολεμαΐδα.

2 Νευρολόγους με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 
1 στην Κοζάνη και 1 στην Πτολεμαΐδα.

3 Ψυχίατρους με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 
1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Κοζάνη και 1 στην Πτολε−
μαΐδα.

1 Ουρολόγο με 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα.
3 Γυναικολόγους με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 

1 στην Κοζάνη και 2 στην Αθήνα.
3 Ω.Ρ.Λ. με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποίων 1 στην 

Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη.
2 Ενδοκρινολόγους με 4ωρη απασχόληση, εκ των 

οποίων 1 στην Κοζάνη και 1 στην Αθήνα.
1 Αιματολόγο κλινικό με 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα.
1 Αλλεργιολόγο με 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα.
1 Δερματολόγο με 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα.
1 Ογκολόγο με 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα.
• Τριάντα οκτώ (38) ελεγκτές γιατρούς διαφόρων ει−

δικοτήτων ως εξής:
8 Παθολόγους ή Γενικής Ιατρικής ή άλλης συναφούς 

κλινικής ειδικότητας με 2ωρη απασχόληση, εκ των 
οποίων 1 στο Αίγιο, 1 στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης, 1 στη 
Βέροια, 1 στην Έδεσσα, 1 στο Πύργο, 1 στη Σάμο, 1 στην 
Κεφαλλονιά και 1 στη Σπάρτη.

3 Παθολόγους ή Γενικής Ιατρικής ή άλλης συναφούς 
κλινικής ειδικότητας με 3ωρη απασχόληση, εκ των οποί−
ων 1 στην Κάλυμνο, 1 στα Τρίκαλα και 1 στη Ξάνθη.

21 Παθολόγους ή Γενικής Ιατρικής ή άλλης συναφούς 
κλινικής ειδικότητας με 4ωρη απασχόληση, εκ των οποί−
ων 2 στην Αθήνα, 1 στο Λαύριο, 1 στο Αλιβέρι, 1 στην 
Πτολεμαΐδα, 1 στη Μεγαλόπολη, 2 στο Ηράκλειο, 1 στην 
Πάτρα, 1 στα Ιωάννινα, 1 στην Καλαμάτα, 1 στην Κατε−
ρίνη, 1 στην Κω, 1 στη Ρόδο, 1 στη Λαμία, 1 στην Πάρο, 
1 στην Καστοριά, 1 στο Ναύπλιο, 1 στο Βόλο, 1 στην 
Καρδίτσα και 1 στην Καβάλα. 

1 Οφθαλμίατρο με 4ωρη απασχόληση στην Κοζάνη.
1 Οδοντίατρο με 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα.
1 Ορθοπεδικό με 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα.
1 Καρδιολόγο με 4ωρη απασχόληση στην Καβάλα.
1 Ω.Ρ.Λ. με 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα.
1 Χειρούργο με 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ.10050/21512/4358/ 

4.10.2005 κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Αριθμ. Φ.10043/9515/2025 (4)
Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο Συντάξεων 

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 

206/Α΄/1997) και του άρθρου 17 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ 
226/Α΄/1999).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄).

3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.7/52/25257 π.έτ./27.2.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 
55/1998 ΠΥΣ.

4) Την υπ’ αριθμ. 74633/4.11.2005 γνωμοδότηση του 
Τμήματος Δικαστικού του ΤΣΜΕΔΕ.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού του ΤΣΜΕΔΕ ύψους τετρακοσίων είκοσι οκτώ 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι (428.726,00) € περίπου, 
για την οποία έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις 
στον Προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2006 με τα 
στοιχεία ΚΑ0413101, 0413102 και 0413103.

6) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΦΕΚ 527/Β΄/2004) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.», 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων στα οποία 
μπορεί το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη−
πτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) να αναθέσει έργο με 
μίσθωση για τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής, νο−
σοκομειακής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφα−
λισμένων του, σε ογδόντα έξι (86) ελεγκτές ιατρούς 
διαφόρων ειδικοτήτων και οδοντιάτρους, για χρονικό 
διάστημα ενός έτους.

Οι ανωτέρω γιατροί και οδοντίατροι θα πρέπει να 
είναι πτυχιούχοι ιατρικής ή οδοντιατρικής σχολής αντί−
στοιχα της ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής 
και να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οι εν λόγω ιατροί και οδοντίατροι θα κατανέμονται 
στα γραφεία και τμήματα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα αμεί−
βονται ως εξής:

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ
1. Για το κεντρικό κατάστημα ΤΣΜΕΔΕ Αθήνας (Περι−

φέρεια Αττικής) τέσσερις (4) ελεγκτές ιατροί και για το 
γραφείο ΤΣΜΕΔΕ Ανατολικής Αττικής δυο (2) ελεγκτές 
ιατροί. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των 
εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, 
ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 16.200 περι−
πτώσεις με συνολική αμοιβή εκάστου 14.599,00 €.

2. Για την περιφέρεια Αττικής περιοχής Πειραιά ένας 
(1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των 
εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων 
του Ταμείου της περιοχής Πειραιά, ο αριθμός των οποί−
ων θα ανέρχεται μέχρι 6.000 περιπτώσεις με συνολική 
αμοιβή 9.998,00 €.

3. Για το ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης δύο (2) ελεγκτές 
ιατροί. Έργο τους θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών 
λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός 
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των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 13.200 περιπτώσεις για 
τον καθένα με συνολική αμοιβή εκάστου 10.416,00 €.

4. Για το ΤΣΜΕΔΕ Ηρακλείου ένας (1) ελεγκτής ιατρός. 
Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαρια−
σμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποί−
ων θα ανέρχεται μέχρι 9.050 περιπτώσεις με συνολική 
αμοιβή 8.565,00 €.

5. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Λαρίσης και Κο−
ζάνης από ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του κάθε 
ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών 
νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα 
ανέρχεται μέχρι 6.050 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
εκάστου 4.754,00 €.

6. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Τρίπολης, Χαλ−
κίδος και Χίου από ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του 
κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογα−
ριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των 
οποίων θα ανέρχεται μέχρι 3.550 περιπτώσεις με συ−
νολική αμοιβή εκάστου 3.621,00 €.

7. Για το ΤΣΜΕΔΕ Πατρών ένας (1) ελεγκτής ιατρός. 
Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαρια−
σμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποί−
ων θα ανέρχεται μέχρι 10.050 περιπτώσεις με συνολική 
αμοιβή 8.379,00 €.

8. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Τρικάλων, Κα−
τερίνης, Βέροιας και Σερρών από ένας (1) ελεγκτής ια−
τρός. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των 
εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, 
ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 4.050 περι−
πτώσεις με συνολική αμοιβή εκάστου 3.847,00 €.

9. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Βόλου, Λαμίας, 
Ρόδου, Καβάλας Αγρινίου και Χανίων από ένας (1) ελε−
γκτής ιατρός. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος 
των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμέ−
νων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 4.550 
περιπτώσεις με συνολική αμοιβή εκάστου 4.075,00 €.

10. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Ξάνθης, Ρεθύ−
μνου, Πύργου, Δράμας, Άρτας, Κέρκυρας, Κομοτηνής, 
Καλαμάτας και Κορίνθου από ένας (1) ελεγκτής ιατρός. 
Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρε−
μών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθ−
μός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 3.250 περιπτώσεις 
με συνολική αμοιβή εκάστου 3.396,00 €.

11. Για το κατάστημα του ΤΣΜΕΔΕ Λειβαδιάς ένας 
(1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των 
εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, 
ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 2.570 περι−
πτώσεις με συνολική αμοιβή 2.942,00 €.

12. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Καστοριάς, 
Καρδίτσας, Εδέσσης, Αγίου Νικολάου, Χαλκιδικής και 
Φλωρίνης από ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του κάθε 
ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών 
νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα 
ανέρχεται μέχρι 3.050 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
εκάστου 3.169,00 €.

13. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Κιλκίς και Λέσβου 
από ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του κάθε ελεγκτή 
θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νο−
σηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα 
ανέρχεται μέχρι 2.350 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
εκάστου 2.716,00 €.

14. Για το ΤΣΜΕΔΕ Ιωαννίνων ένας (1) ελεγκτής ιατρός. 
Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαρια−

σμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποί−
ων θα ανέρχεται μέχρι 7.050 περιπτώσεις με συνολική 
αμοιβή 6.037,00 €.

15. Για το κατάστημα του ΤΣΜΕΔΕ Λειβαδιάς ένας 
(1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των 
εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, 
ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 2.550 περι−
πτώσεις με συνολική αμοιβή 2.802,00 €.

Β. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ
1. Για το κεντρικό κατάστημα του ΤΣΜΕΔΕ Αθηνών 

ένας (1) νοσοκομειακός ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα 
είναι ο έλεγχος των νοσοκομειακών νοσηλίων και των 
νοσηλίων του εξωτερικού των ασφαλισμένων του Τα−
μείου ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 5.000 
περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 19.599,00 €.

2. Για το κεντρικό κατάστημα του ΤΣΜΕΔΕ Αθηνών 
δύο (2) εξωτερικοί ελεγκτές ιατροί. Έργο τους θα είναι ο 
έλεγχος της περίθαλψης των ασφαλισμένων του Ταμεί−
ου σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια της περιφέρειας Αττικής 
με συνολική αμοιβή εκάστου 11.321,00 €.

3. Για το ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης δύο (2) ελεγκτές νο−
σοκομειακοί ιατροί. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο 
έλεγχος των νοσοκομειακών νοσηλίων των ασφαλισμέ−
νων του Ταμείου, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται 
μέχρι 1.950 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 8.603,75 €.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
1. Για το ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης δύο (2) ελεγκτές οδο−

ντίατροι. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος 
των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων (προέγκριση, 
τελικός έλεγχος και έλεγχος δικαιολογητικών) των 
ασφαλισμένων του Ταμείου ο αριθμός των οποίων θα 
ανέρχεται μέχρι 4.050 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
εκάστου 7.763,00 €.

2. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Βέροιας, Λέσβου, 
Χίου, Ξάνθης, Ρεθύμνου και Καστοριάς από ένας (1) ελε−
γκτής οδοντίατρος. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο 
έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων (προ−
έγκριση, τελικός έλεγχος και έλεγχος δικαιολογητικών) 
των ασφαλισμένων του Ταμείου ο αριθμός των οποίων 
θα ανέρχεται μέχρι 300 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
εκάστου 2.262,00 €.

3. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου, Κοζάνης 
και Σερρών από ένας (1) ελεγκτής οδοντίατρος. Έργο 
του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών 
οδοντιατρικών νοσηλίων (προέγκριση, τελικός έλεγχος 
και έλεγχος δικαιολογητικών) των ασφαλισμένων του 
Ταμείου ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 500 
περιπτώσεις με συνολική αμοιβή εκάστου 3.167,00 €.

4. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Αλεξανδρούπο−
λης, Λαμίας, Κόρινθος, Άρτας, Κέρκυρας, Κομοτηνής, 
Ιωαννίνων και Καλαμάτας από ένας (1) ελεγκτής οδο−
ντίατρος. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος 
των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων (προέγκριση, 
τελικός έλεγχος και έλεγχος δικαιολογητικών) των 
ασφαλισμένων του Ταμείου ο αριθμός των οποίων θα 
ανέρχεται μέχρι 470 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
εκάστου 2.942,00 €.

5. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Εδέσσης, Αγίου 
Νικολάου, Καρδίτσας και Δράμας από ένας (1) ελεγκτής 
οδοντίατρος. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος 
των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων (προέγκριση, 
τελικός έλεγχος και έλεγχος δικαιολογητικών) των 
ασφαλισμένων του Ταμείου ο αριθμός των οποίων θα 
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ανέρχεται μέχρι 430 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
εκάστου 2.716,00 €.

6. Για το ΤΣΜΕΔΕ Καβάλας ένας (1) ελεγκτής οδο−
ντίατρος. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών 
οδοντιατρικών νοσηλίων (προέγκριση, τελικός έλεγχος 
και έλεγχος δικαιολογητικών) των ασφαλισμένων του 
Ταμείου ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 650 
περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 3.664,00 €.

7. Για το κατάστημα του ΤΣΜΕΔΕ Χαλκίδας ένας (1) 
ελεγκτής οδοντίατρος. Έργο του θα είναι ο έλεγχος 
των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων (προέγκριση, 
τελικός έλεγχος και έλεγχος δικαιολογητικών) των 
ασφαλισμένων του Ταμείου ο αριθμός των οποίων θα 
ανέρχεται μέχρι 400 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
εκάστου 2.488,00.

8. Για το κατάστημα του ΤΣΜΕΔΕ Κατερίνης ένας (1) 
ελεγκτής οδοντίατρος. Έργο του θα είναι ο έλεγχος 
των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων (προέγκριση, 
τελικός έλεγχος και έλεγχος δικαιολογητικών) των 
ασφαλισμένων του Ταμείου ο αριθμός των οποίων θα 
ανέρχεται μέχρι 620 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
εκάστου 3.621,00 €.

9. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Βόλου, Χανίων 
και Λαρίσης από ένας (1) ελεγκτής οδοντίατρος. Έργο 
του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών 
οδοντιατρικών νοσηλίων (προέγκριση, τελικός έλεγχος 
και έλεγχος δικαιολογητικών) των ασφαλισμένων του 
Ταμείου ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι 620 
περιπτώσεις με συνολική αμοιβή εκάστου 3.449,00 €.

10. Για τα καταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ Τρίπολης, περι−
οχής Ναυπλίου, Σπάρτης και περιοχής Κώ από ένας (1) 
ελεγκτής οδοντίατρος. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι 
ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων (προ−
έγκριση, τελικός έλεγχος και έλεγχος δικαιολογητικών) 
των ασφαλισμένων του Ταμείου ο αριθμός των οποίων 
θα ανέρχεται μέχρι 300 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
εκάστου 2.155,00 €.

11. Για το γραφείο ΤΣΜΕΔΕ Ηγουμενίτσας ένας ελε−
γκτής οδοντίατρος. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο 
έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων (προ−
έγκριση, τελικός έλεγχος και έλεγχος δικαιολογητικών) 
των ασφαλισμένων του Ταμείου ο αριθμός των οποίων 
θα ανέρχεται μέχρι 350 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
2.370,00 €.

12. Για το γραφείο ΤΣΜΕΔΕ Πτολεμαΐδος ένας ελε−
γκτής οδοντίατρος. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο 
έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων (προ−
έγκριση, τελικός έλεγχος και έλεγχος δικαιολογητικών) 
των ασφαλισμένων του Ταμείου ο αριθμός των οποίων 
θα ανέρχεται μέχρι 450 περιπτώσεις με συνολική αμοιβή 
2.802,00 €.

Το έργο των παραπάνω ιατρών και οδοντιάτρων δεν 
ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων 
του Ταμείου και δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας 
της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Αριθμ. 42663 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και κατανομή αυτής 

σε μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δα−
σών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

β) Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί−
ας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου. Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα−
τος και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
297/τ.Α΄/23.12.2003.

δ) Την υπ’ αριθμ. οικ2/7093/0022/ΦΕΚ 215/τ.Β΄/5.2.2004 
«Επέκταση 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».

ε) Την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 για τη 
χρηματοδότηση υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυ−
ξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. 

στ) Την κάλυψη αναγκών προγραμματισμού και υλο−
ποίησης έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων, που 
χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Φορέα Δασών, του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και πρέπει να αντιμετωπισθούν με την 
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2006.

ζ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, προκαλείται 
δαπάνη ΕΥΡΩ 191.000,00, η οποία θα βαρύνει τις πιστώ−
σεις του Προϋπολογισμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, Ε.Φ. 
120, και Κ.Α.Ε. 0261, αποφασίζουμε:

1. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής ερ−
γασίας των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων της 
Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π., 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ορίζουμε 
τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2006 σε 
38.200. Η συγκρότηση συνεργείου θα γίνει με απόφαση 
του Διευθυντή της κάθε Υπηρεσίας, για το χρονικό διά−
στημα ενός μηνός πριν τη δημοσίευση της παρούσης έως 
31.12.2005 και μέχρι 60 ώρες κατά μήνα ανά υπάλληλο.

Σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του 
Κ.Τ.Γ.Κ και Δασών, Ε.Φ. 120.

Για τους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Φ.Π., που θα απασχοληθούν 
υπερωριακά για την εξυπηρέτηση προγραμμάτων της 
ανωτέρω Γενικής Δ/νσης, προκειμένου να προστατευ−
τούν αποτελεσματικά τα δάση και οι δασικές εκτάσεις 
καθώς και η πανίδα από τους πάσης φύσεως κινδύ−
νους που τα απειλούν, να αναληφθούν δράσεις για 
την υποστήριξη της διαχείρισης των δημοσίων δασών, 
τις αναδασωτικές εργασίες, την ορεινή υδρονομία, τις 
εργασίες της Δ/νσης Δασικών Χαρτών καθώς και τις 
δραστηριότητες προστασίας των αισθητικών δασών, 
των δρυμών και της θήρας, σύνολο ωρών υπερωριακής 
εργασίας 38.200, συνολικής δαπάνης 191.000,00 ευρώ, 
για 210 υπαλλήλους, σε βάρος των πιστώσεων του Προ−
ϋπ/σμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, Ε.Φ. 120, ΚΑΕ 0261.
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2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ−
θυνσης Ανάπτυξης και Προστ. Δασών και Φ.Π., του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα κατανεμηθεί κατά 
υπηρεσιακή μονάδα και ανάλογα με τις ανάγκες αυτής, ο 
αριθμός των ωρών της υπερωριακής εργασίας, ο αριθμός 
των υπαλλήλων καθώς και οι αντίστοιχες πιστώσεις.

3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, δικαιούται την ανωτέρω υπερωριακή 
αποζημίωση ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουρ−
γείου Εργασίας.

4. Η παραπάνω απογευματινή υπερωριακή απασχόλη−
ση θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδο−
μάδας μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και μέχρι 
22ας ώρας και η νυκτερινή και αργιών από 22.00 μ.μ. − 6 
π.μ. και 6.00 π.μ. − 22.00 μ.μ. αντίστοιχα. Υπεύθυνοι για 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής 
προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας θα είναι 
οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων στα οποία ανήκουν οι 
απασχολούμενοι υπάλληλοι.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Δ11/Ε/16182/7018 (6)
Έγκριση 1. Σύμβασης Αρ. ΑΑΝ/6 (Meteorological Briefing 

System)
2. Σύμβασης Αρ. ΑΑΝ/8 (Closed Circuit Television 
(CCTV) system for HCAA) και τροποποιήσεων: α) 
ΜΙΝ/66 (External Fibre Optic Cable Installation and 
ancillary works in connection with CCTV Installation) 
και β) MIN/67 (Electrical works in connection with CCTV 
Installation)
3. Σύμβασης INF/17 (Replacing of Flooring at ATC 
Centre Hellinikon), 
Προγράμματος URANIA, για την απόκτηση και εγκα−
τάσταση του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας (ΑΑΝΕ) του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Διευ−

θύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ−
γκοινωνιών και Οργανώσεως της ΥΠΑ». (ΦΕΚ 238/Α/1970) 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1340/1983 «Τροποποίηση 
του ν.δ. 714/1970 περί ιδρύσεως κ.λπ. (ΦΕΚ 35/Α/1983)».

2. Το π.δ. 56/1989 «Περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/Α/1989) όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

3. Το ν. 2338/1995 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση 
Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), άρθρο 17 (ΦΕΚ 202 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

5. Την εξειδικευμένη Σύμβαση Κατασκευής μεταξύ 
της «ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.» και της 
«CONSORTIUM UNDER THE LEADERSHIP OF HOCHTIEF 
AKTIENGESELL SHATVORM GEBR. HELFMANN» γνωστής 

ως I.C.C. (IDENTIFIED CONSTRUCTION CONTRACT) που 
υπογράφτηκε στις 14 Ιουνίου 1996.

6. Τη Σύμβαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Undertaking), με−
ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπε−
ζας Επενδύσεων που υπογράφτηκε στις 14 Ιουνίου 1996.

7. Το υπ’ αριθμ. Δ/ΥΠΑ/1350/394/20.3.1998 έγγραφο του 
Δ/ΥΠΑ προς ΔΑΑ σχετικά με την γνωστοποίηση του 
πλαισίου διαδικασίας απόκτησης και εγκατάστασης του 
Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας.

8. Τη σύσταση από τον Γενικό Εργολάβο της θυγα−
τρικής εταιρείας με την επωνυμία «Συστήματα Ελέγχου 
Εναέριας Κυκλοφορίας» (ATCS ΕΠΕ) για την απόκτηση 
και εγκατάσταση των Συστημάτων Αεροναυτιλίας του 
ΔΑΑ στα Σπάτα.

9. Τη Σύμβαση για την Απόκτηση και Εγκατάσταση του Εξο−
πλισμού Αεροναυτιλίας του ΝΔΑΑ, μεταξύ ΥΠΑ−ΔΑΑ Α.Ε.

10. Την από 10.2.2006 έγγραφη εισήγηση της επιτρο−
πής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/46416/ 
7036/2.11.2001, σχετικά με την έγκριση: 1. Σύμβασης Αρ. 
ΑΑΝ/6 (Meteorological Briefing System), 2. Σύμβασης Αρ. 
ΑΑΝ/8 (Closed Circuit Television (CCTV) system for HCAA) 
και τροποποιήσεων: α) ΜΙΝ/66 (External Fibre Optic Cable 
Installation and ancillary works in connection with CCTV 
Installation) και β) MIN/67 (Electrical works in connection 
with CCTV Installation), 3. Σύμβασης INF/17 (Replacing 
of Flooring at ATC Centre Hellinikon), Προγράμματος 
URANIA, για την απόκτηση και εγκατάσταση του Εξοπλι−
σμού Αεροναυτιλίας (ΑΑΝΕ) του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών, οι οποίες συνήφθησαν μεταξύ της Εταιρείας 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ATCS) 
ΕΠΕ και των επί μέρους κατασκευαστών. 

11. Το γεγονός ότι από την εκτέλεση της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπο−
λογισμού, ύψους 1.606.075,56 €, η οποία βαρύνει τον 
Κωδικό 5183 και θα πληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 
17.1.4 της Σ.Α.Α., σε συνδυασμό με την επιστολή Δ/ΥΠΑ/ 
13058/329/20.3.1998.

12. Τη μεταβίβαση στον Διοικητή της ΥΠΑ του δικαι−
ώματος υπογραφής του ΥΠΜΕ «Με εντολή Υπουργού», 
πράξεων σχετικά με την απόκτηση και εγκατάσταση 
του εξοπλισμού αεροναυτιλίας στο Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», απόφαση αριθ. Δ10/
Α/12194/835/3.4.2002, (ΦΕΚ 459/15.4.2002), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε: 
1. Την υπ’ αριθμ. ΑΑΝ/6 Σύμβαση (Meteorological Briefing 

System), αξίας (DM 1.491.900 ή € 762.796,36), μεταξύ των 
Εταιρειών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟ−
ΡΙΑΣ (ATCS) ΕΠΕ και COROBOR Systemes.

2. Την υπ’ αριθμ. ΑΑΝ/8 Σύμβαση (Closed Circuit 
Television (CCTV) system for HCAA) αξίας (DM 1.098.924,55 
ή € 561.871,20), μεταξύ των Εταιρειών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓ−
ΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ATCS) ΕΠΕ και Plettac 
electronics και των τροποποιήσεων:

α) ΜΙΝ/66 (External Fibre Optic Cable Installation and 
ancillary works in connection with CCTV Installation), αξίας 
(DM 276.476,70 ή € 141.360,29), μεταξύ των Εταιρειών ΣΥ−
ΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ATCS) 
ΕΠΕ και Ruckert GMBH & Co KG.

β) MIN/67 (Electrical works in connection with CCTV 
Installation), αξίας (DM 147.386,96 ή € 75.357,76), μεταξύ 
των Εταιρειών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥ−
ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ATCS) ΕΠΕ και H.M.E. ΕΠΕ.

3. Την υπ’ αριθμ. INF/17 Σύμβαση (Replacing of Flooring at 
ATC Centre Hellinikon), αξίας (ΔΡΧ 22.043.100 ή € 64.689,95), 
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μεταξύ των Εταιρειών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ATCS) ΕΠΕ και ΠΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ. 

του Προγράμματος URANIA, οι οποίες συνήφθησαν 
στα πλαίσια της απόκτησης και εγκατάστασης του Εξο−
πλισμού Αεροναυτιλίας του Νέου Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ελληνικό, 8 Μαΐου 2006

Με εντολή Υπουργού
Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Υποδιοικητής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
F

Αριθμ. Δ10/Α/16615/1156 (7)
Εσωτερική διάρθρωση του Τμήματος Επιμόρφωσης Αερ/

κών, Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Τηλ/κών της 
Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσε−

ως εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοι−
νωνιών και Οργανώσεως της ΥΠΑ» (ΦΕΚ Α 238), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 1340/1983 (ΦΕΚ Α 35).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπη−
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28 Α) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τα π.δ. 439/1989 (ΦΕΚ Α 190), 35/1993 (ΦΕΚ 
Α 13) και 80/1996 (ΦΕΚ Α 62).

3. Τις διατάξεις 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 
98Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ10/Α/23546/3284/23.6.2005 απόφα−
ση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 
Β/862/24.6.2005) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους 
Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς 
Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.

5. Τη διάταξη του εδαφ. Β της παρ. 6 του άρθρου 
21 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ Α 170) «Ρύθμιση θεμάτων ορ−
γάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας 
Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.

7. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Τμήματος 
επιμόρφωσης ΣΠΟΑ/Α, αποφασίζουμε:

1. Διαρθρώνουμε το Τμήμα Επιμόρφωσης σε γραφεία 
με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Γραφείο Επιμόρφωσης Α/Λ, ΕΕΚ, Τ/Η: Παροχή ει−
σαγωγικής και ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα του οι−
κείου κλάδου. Μέριμνα για την έκδοση των σχετικών 
αναλυτικών προγραμμάτων και για την κανονική εφαρ−
μογή και εκτέλεσή τους. Σύνταξη έκθεσης – αξιολό−
γησης κάθε προγράμματος. Εισήγηση για τον ορισμό 
του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εκτίμηση των αναγκών 
σε συγγράμματα και εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Έλεγχος 

δικαιολογητικών υποψηφίων, διενέργεια εξετάσεων, 
έκδοση αποτελεσμάτων και χορήγηση των σχετικών 
τίτλων όπου απαιτείται.

β) Γραφείο εκπαίδευσης προσωπικού ΥΠΑ σε θέμα−
τα Ασφάλειας Αεροναυτιλίας και σχετικό πρόγραμμα 
εκπαιδευτικών σειρών που αφορούν απαιτήσεις Ασφά−
λειας (Safety) Αεροναυτιλίας που προβλέπονται σε κα−
νονισμούς της ΕΕ, ICAO, Εurocontrol κ.λπ. 

Οι αναφερόμενες αρμοδιότητες θα περιλαμβάνουν 
αντίστοιχα θέματα όλων των κλάδων που υπάγονται 
στην Αεροναυτιλία (ΕΕΚ, ΤΗΛ/ΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2006

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΒΟΣ
F

Αριθμ. 1888 (8)
Έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του αμοιβαί−

ου κεφαλαίου «ALPHA GLOBAL ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑ−
ΤΗΓΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» που θα διαχειρίζεται 
η εταιρεία ALPHA ΑΕΔΑΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 17/657/20.4.2006 

της Εκτελεστικής Επιτροπής)

Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 12 και 13 του ν. 3283/2004 

«Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαί−
ων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 
αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄/210/2.11.2004).

2. Την υπ’ αριθμ. 1/71/2.4.1996 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 
Β΄/289/30.4.1996), με την οποία εξουσιοδοτεί την Εκτε−
λεστική Επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 
Α΄/167/30.10.1991).

3. Την από 28.3.2006 επιστολή της διαχειρίστριας εται−
ρείας ALPHA ΑΕΔΑΚ με τον υποβληθέντα κανονισμό του 
ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου και την από 28.3.2006 
επιστολή του θεματοφύλακα ALPHA BANK AE.

4. Την από 11 Απριλίου 2006 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφα−
λαιαγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου «ALPHA 
GLOBAL ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» 
και παρέχει άδεια για τη σύστασή του. Το εν λόγω αμοι−
βαίο κεφάλαιο θα διαχειρίζεται η εταιρεία ALPHA ΑΕΔΑΚ 
και θεματοφύλακας θα είναι η ALPHA BANK AE.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Μαΐου 2006

Ο Πρόεδρος 
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ
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