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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 969 (1)
 Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» ως Τε−

λικού Δικαιούχου για το έργο «Ηλεκτρονική Πολεο−
δομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 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 98Α΄).

β. του π.δ./τος 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Kυβερνήσεως και Εσωτερικών, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» 
(ΦΕΚ 201/Α’)

γ. του π.δ./τος 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄/1.11.1995) «Σύ−
σταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της», 
όπως αυτή μετονομάστηκε σε «Γενική Γραμματεία Δη−
μόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 
281/Α΄/9.12.2003).

δ. του π.δ./τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 18/Α΄), όπως συμπληρώθηκε και τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα.

ε. του άρθρου 24 παρ. 2 εδ. β και 3 του ν. 2860/2000 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/
Α/14.11.2000),

στ. του άρθρου 29 παρ. 1−7 της 10071/23.3.2001 κοι−
νής 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. Την υπ’ αριθμ. 263/24.4.2002 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 
528/Β/29.4.2002), «Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης 
και Εκτέλεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών της 
Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ)».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: 
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχι−
ακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας» από την «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.», ως Τελικού Δικαιούχου.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφω−
να με τους όρους και τα λεπτομερώς οριζόμενα στην 
Προγραμματική Συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
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Αποκέντρωσης −Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκη−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της ως άνω 
Ανώνυμης Εταιρείας.

2. Τη χρηματοδότηση της «Κοινωνίας της Πληροφο−
ρίας Α.Ε.», από ΣΑΕ του Υπουργείου για τις ανάγκες 
του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται 
στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τεσσάρων χιλιάδων 
επτακοσίων τριάντα Ευρώ (9.004.730,00€), συμπεριλαμ−
βανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Δημό−
σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Β. 
Ανδρονόπουλου για την υπογραφή της ως άνω Προ−
γραμματικής Συμφωνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Kυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F (2)
     Aριθ. Οικ. 24440
Ορισμός του συνοικισμού Χρύσαφα του Δημοτικού Δι−

αμερίσματος Χρύσαφα του Δήμου Θεραπνών του 
Νομού Λακωνίας, ως ιστορικής έδρας του Δήμου 
αυτού.

   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 Το−
πικής Αυτοδιοίκησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 102/2004 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Θεραπνών, νομού Λακωνίας, περί 
ορισμού του συνοικισμού Χρύσαφα του Δημοτικού Δια−
μερίσματος Χρύσαφα, ως ιστορικής έδρας του Δήμου 
Θεραπνών.

3. Το υπ’ αριθμ. 12/ 2006 πρακτικό συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 32°).

4. Την ΔΙΔΚ/ Φ.1/ 2/ 6139/ 24.3.2004 (Β’527) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυ−
πουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης».

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 Χρύσαφα του Δημοτικού Δια−
μερίσματος Χρύσαφα, του Δήμου Θεραπνών του νομού 
Λακωνίας, ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΝΑΚΟΣ

(3)
      Αριθ. Φ 10048/6353/483
Αύξηση του ποσού της ανωτάτης σύνταξης που ορίζε−

ται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ10048/2401/14
9/24.3.2003 Υπουργικής απόφασης.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 

του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89/ Α’), «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγο−
ριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των ιατρών 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α) 
«Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης».

3. Τις διατάξεις της αρ.Φ 10048/26904/1732/27.2.2004 
κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ένταξη του κλάδου σύ−
νταξης του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής 
Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠ − ΙΛΤ) στο Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων − Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ)».

4. Τις διατάξεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 40 του ν. 
1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α)

5. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ 6 του 
άρθρου 45 του καταστατικού του ΤΑΠ − ΙΛΤ «Απόφα−
ση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων 
Φ48/3/758−25.6.87» ( ΦΕΚ 385 Β).

6. Τις διατάξεις της αρίθ. Φ10048/2401/149/24.3.2003 
Υπουργικής απόφασης «αύξηση της ανωτάτης σύνταξης 
που χορηγεί το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής 
− Λαϊκής Τράπεζας.

7. 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΄).

8. Το π.δ. 33/2006 «Διορισμός μελών της κυβέρνησης 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 35)

9. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201 ΙΑ’), «Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/ 
1992 (ΦΕΚ 102/Α’), «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

10. Το Αρ. Πρ. 14171/16.6.2005 σημείωμα της Δ/νσης 
Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α, σύμφωνα με το 
οποίο, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
προκαλείται επιβάρυνση ύψους 52.000 ευρώ περίπου 
σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

11. Το υπ’ αριθμ. 9363/70/2.3.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών, «Αύξηση των συντά−
ξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2006».

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 
του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’) «Περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, 
αποφασίζουμε:

Το ποσό της ανωτάτης σύνταξης που ορίζεται από τις 
διατάξεις της αρίθ. Φ10048/ 2401/149/24.3.2003 Υπουρ−
γικής απόφασης, και το οποίο χορηγεί το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
στους συνταξιούχους του ενταχθέντος σε αυτό κλάδου 
σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού της Ιονι−
κής−Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠΙΛΤ), αυξάνεται από 1.1. 2006, 
κατά ποσοστό 4%.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F (4)
     Αριθ. 3636
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Θράκης 
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτιση.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. 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΄).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα 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 Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας − Πρόνοι−
ας 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 αριθ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003. 
12. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. οικ. 

2/7093.0022/4.2.2004.
13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας αριθμ. 4848/ 19.12.2005 «Καθο−
ρισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης 
των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχει−
ρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α’ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2006. 

14. Την αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της αριθμ. 88/ 2.8.1995 ΠΥΣ και προσαρ−
μογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/Α/ 
30.5.1997). 

15.Το υπ’ αριθμ 5365/3.5.2006 έγγραφο του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης

16. Την από 9.5.2006 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον τακτικό προϋπολογισμό του Οργανισμού Τουρι−
στικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ποσού 460.000.100 
Ε ΚΑΕ 0261, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για ένα (1) 
υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου του Τ.Ε.Ε. Θράκης μέχρι και 130 ώρες 
συνολικά πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απα−
σχόλησης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Μαΐου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ
F (5)

     Αριθ. 31693
Καθορισμός ποσοστού δικηγορικής αμοιβής 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ3
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 160 και 161 του ν.δ. 3026/1954 «Περί 

Κωδικός των Δικηγόρων», όπως αντικαταστάθηκαν από 
τα άρθρα 24 και 25 του ν. 723/1977,

β) των άρθρων 9 και 10 του ν. 1093/1980,
γ)του άρθρου 2 του ν. 1649/1986.
2) Τις υπ’ αριθμ. 77761/1.7.1996 (ΦΕΚ 579 Β/16.7.1996) 

140136/31.12.2004 (ΦΕΚ 97 Β/27.1.2005) αποφάσεις μας.
3) Την υπ’ αριθμ. 52/16.12.2005 απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου.
4) Την υπ’αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842/8.6.2004, 

τεύχος Β’) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την 
οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμμα−
τέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές κλπ., 
όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε με τις 82834/25.8.2005 (ΦΕΚ 1304 Β’), 101266/24.10.2005 
(ΦΕΚ 1490 Β’) και 9311/26.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β’) όμοιες.

5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε,

τροποποιούμε τις υπ’αριθμ. 77761/1.7.1996 (ΦΕΚ 579 
Β716.7.1996) και 140136/31.12.2004 (ΦΕΚ 97/27.1.2005) απο−
φάσεις μας ως εξής:

1) Καθορίζουμε το παρακρατούμενο ποσοστό πέραν 
του προβλεπόμενου από την παρ.7 του άρθρου 96 του 
κώδικα των δικηγόρων, το οποίο θα παρακρατεί ο Δικη−
γορικός Σύλλογος Νάξου από τις αμοιβές των μελών του 
που προκαταβάλλονται σ’ αυτόν για παραστάσεις στα 
δικαστήρια της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Νάξου 
σε 30%. Το υπόλοιπο ποσοστό του 70% αποδίδεται 
αμέσως στο δικαιούχο δικηγόρο.

2) Καθορίζουμε το παρακρατούμενο από το Δικηγορι−
κό Σύλλογο Νάξου ποσοστό από την αμοιβή των μελών 
του για την παράσταση τους κατά την υπογραφή των 
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συμβολαίων, μετά την αφαίρεση ποσοστού 10% υπέρ 
του Ταμείου Νομικών και 10% υπέρ του Δικηγορικού 
Συλλόγου Νάξου, σε 40%, το υπόλοιπο 60% αποδίδεται 
στο δικαιούχο δικηγόρο.

3) Τα ως άνω παρακρατούμενα ποσά συγκεντρώνονται 
για το διανεμητικό λογαριασμό και κατατίθενται χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση, με επιμέλεια και επ’ ονόματι του 
Δ.Σ του Συλλόγου σε τοκοφόρο κατάθεση, διανέμο−
νται δε στα μέλη του Συλλόγου, στο τέλος των μηνών 
Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε έτους ή το 
αργότερο το πρώτο δεκαήμερο του επομένου μήνα της 
διανομής και το μήνα Ιανουάριο του επομένου έτους 
διενεργείται ο οριστικός προσδιορισμός του συνολικώς 
προς διανομή ποσού και η απόδοση του στους δικαιού−
χους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει την 
ευχέρεια να καθορίσει και έκτακτες διανομές, ανάλογα 
με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο Σύλλογο ή 
αν η έκτακτη διανομή ζητηθεί με έγγραφη αίτηση του 
1/3 των μελών του Συλλόγου.

4) Για τους δικαιούχους του μερίσματος αποφασίζει 
πενταμελής επιτροπή που συγκροτείται υποχρεωτικά 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
που λαμβάνεται αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε 
σώμα μετά τις εκλογές και αποτελείται από τρία (3) 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από δύο (2) μέλη 
του Συλλόγου που ορίζονται με την απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου και είναι εγκατεστημένα το ένα στη 
Θήρα και το άλλο στη Νάξο. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί 
ο εκάστοτε Πρόεδρος του συλλόγου, και σε περίπτωση 
απουσίας του ο Γενικός Γραμματέας.

5) Η Επιτροπή Διανεμητικού Λογαριασμού συνέρχε−
ται υποχρεωτικά εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου 
του μήνα που πρόκειται να γίνει η διανομή, ύστερα από 
έγγραφη ή εν ανάγκη τηλεφωνική πρόσκληση του Προ−
έδρου, και συνεδριάζει στα γραφεία του συλλόγου. Για 
την ύπαρξη απαρτίας είναι απαραίτητη η συμμετοχή δύο 
(2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός απλού 
μέλους και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
για τη λήψη απόφασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι−
σχύει η γνώμη υπέρ της οποίας η ψήφος του Προέδρου. 
Οι αποφάσεις της επιτροπής διατυπώνονται έγγραφα σε 
πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται περιληπτικά και οι 
απόψεις της μειοψηφίας επί των τιθεμένων ζητημάτων.

6) Κατά τις διανομές των μηνών Απριλίου, Αυγού−
στου, και Δεκεμβρίου, αποδίδεται στους δικαιούχους 
ως προκαταβολή του τελικού μερίσματος το σύνολο 
των εισφορών τους στο Διανεμητικό Λογαριασμό, όπως 
αυτό προκύπτει από τις προεισπράξεις των αμοιβών 
τους, για τις παραστάσεις τους σε δικαστήρια και σε 
συμβόλαια.

Το αποδιδόμενο όμως κατά τις ανωτέρω τρεις (3) 
χρονικές περιόδους χρηματικό ποσό, δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει από τη 
διαίρεση του συγκεντρωθέντος ποσού, δια του αριθμού 
των μελών του Συλλόγου.

7) Στο διανεμητικό λογαριασμό του Δικηγορικού Συλ−
λόγου Νάξου δεν εισφέρονται οι αμοιβές των μελών, 
που προέρχονται από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις 
και συνδίκων πτώχευσης προσωρινών και οριστικών. 
Οι αμοιβές αυτές εισφέρονται σε ίδιο λογαριασμό και 
διανέμονται σύμφωνα με το νόμο, ισόποσα σε όλα τα 
μέλη δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα στο τέλος 
του μηνός Μαΐου και Νοεμβρίου εκάστου έτους.

8) Η ετήσια οριστική εκκαθάριση του Λογαριασμού 
διενεργείται κατά μήνα Ιανουάριο του επομένου έτους, 
αφού έχουν συνταχθεί οι σχετικές συγκεντρωτικές κα−
ταστάσεις των προεισπράξεων.

Από το συνολικό χρηματικό ποσό του Λογαριασμού 
αφαιρούνται: α) οι τόκοι των κεφαλαίων, οι οποίοι πε−
ριέρχονται στο σύλλογο για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας του, και β) τα χρηματικά ποσά που κατα−
βλήθηκαν στους ασκούμενους δικηγόρους. Το εναπο−
μείναν υπόλοιπο διαιρείται δια του αριθμού των εγγε−
γραμμένων μελών του Συλλόγου (στον οποίο αριθμό 
προστίθενται και οι τυχόν αποβιώσαντες των οποίων 
οι οικογένειες δικαιούνται μερίσματος ως και οι τυχόν 
συνταξιοδοτηθέντες) και εξευρίσκεται η αναλογούσα 
μερίδα κάθε μέλους.

9) Η επιτροπή διενεργεί τη διανομή με τους ακόλου−
θους κανόνες:

Από το συνολικό προς διανομή ποσό, μετά την αφαίρε−
ση των ανωτέρω χρηματικών ποσών, όπου έχει εξευρε−
θεί η αναλογούσα μερίδα, αφαιρούνται οι συνεισφορές 
των μη δικαιούχων και το εναπομείναν ποσό διαιρείται, 
δια του αριθμού των δικαιούχων μελών και δίνει την 
τελική μερίδα που θα καταβληθεί στο δικαιούχο μέλος 
αφού αφαιρεθούν κατά περίπτωση οι ετήσιες υποχρε−
ωτικές εισφορές ή συνδρομές που έχει παρακρατήσει 
ο σύλλογος για λογαριασμό του μέλους και οι οποίες 
αφορούν το Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρ−
χίας, το Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας 
Δικηγόρων Νάξου, την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών 
και τη ΝΟΜΟΣ.

Μέλη του συλλόγου που έχουν συνεισφέρει συνολικά 
ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 40% της αναλογούσης 
τελικής μερίδας, λαμβάνουν ολόκληρη τη μερίδα, αφού 
προηγουμένως αφαιρεθούν οι δοθείσες προς αυτούς 
προκαταβολές κατά τη διάρκεια του έτους.

Μέλη που συνεισέφεραν ποσοστό μικρότερο του 40%, 
λαμβάνουν μόνο τα εισφερθέντα ποσά. Δικηγόρος ο 
οποίος αποκλείεται ολοκλήρου του μερίσματος κατά 
την ετήσια εκκαθάριση λόγω μη συμμετοχής του κατά 
το ποσοστό του 40%, λαμβάνει τα ποσά που τυχόν 
έχει συνεισφέρει.

10) Τα νέα μέλη του Συλλόγου, πλην των εκ μεταθέσε−
ως, για τα πέντε (5) πρώτα έτη από την εγγραφή τους 
στο σύλλογο, θα λαμβάνουν ολόκληρη την αναλογούσα 
μερίδα εφόσον συνεισφέρουν στο διανεμητικό λογαρι−
ασμό ποσοστό 25% της αναλογούσης αυτής μερίδας. 
Μετά την πάροδο της πενταετίας ισχύει ότι ορίζεται 
παραπάνω.

11) Γυναίκες δικηγόροι μέλη του Συλλόγου, έγγαμες 
ή άγαμες, που τεκνοποιούν, λαμβάνουν ολόκληρο το 
μέρισμα του έτους, εντός του οποίου τίκτουν, αφού 
προηγούμενα αφαιρεθούν οι τυχόν καταβληθείσες προ−
καταβολές.

12) Συνταξιοδοτούμενοι δικηγόροι ή κληρονόμοι απο−
βιούντων δικηγόρων μελών του συλλόγου, λαμβάνουν 
ολόκληρο το μέρισμα του έτους, εντός του οποίου συ−
νταξιοδοτήθηκαν ή απεβίωσαν, χωρίς να αφαιρούνται 
οι τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές.

13) Είναι δυνατή η παροχή ολοκλήρου του μερίσματος 
σε δικηγόρο που δικαιολογημένα δεν μπόρεσε να καλύ−
ψει το ποσοστό του 40% ή του 25% αντίστοιχα σύμφω−
να με τα ανωτέρω, λόγω ασθενείας ή άλλης αιτίας, της 
οποίας τη σοβαρότητα κρίνει η επιτροπή, λαμβάνουσα, 
εκτός των άλλων, υπόψη και την προηγηθείσα δραστη−
ριότητα του δικηγόρου.
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14) Η απόδοση του μερίσματος διενεργείται, είτε σε 
μετρητά χρήματα, είτε με τραπεζική επιταγή. Κατά την 
απόδοση των προκαταβολών ο δικαιούχος υπογράφει 
στο σχετικό βιβλίο που τηρείται στο σύλλογο.

15) Στο μέλος του Δ.Σ Νάξου που κρίθηκε μη δικαιού−
χος ολοκλήρου ή τμήματος του μέρους του μερίσμα−
τος κοινοποιείται με συστημένη επιστολή αντίγραφο ή 
απόσπασμα των πρακτικών της επιτροπής διανεμητικού 
λογαριασμού, προκειμένου να λάβει γνώση. Κατά της 
αποφάσεως αυτής ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών να ασκήσει έγ−
γραφη προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του 
Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου. Η προσφυγή κατατίθε−
ται σε δύο αντίγραφα νόμιμα χαρτοσημασμένα και με 
παράσταση Πρωτοδικείου στη Γραμματεία του Συλλό−
γου που χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου και αντίγραφο 
της στον προσφεύγοντα. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την άσκηση 
της προσφυγής, καλώντας όλα τα μέλη του Συλλόγου 
να συμμετάσχουν με έγγραφη πρόσκληση στην οποία 
επισυνάπτει υποχρεωτικά και απλό φωτοτυπικό αντί−
γραφο της προσφυγής.

Κατά τη Συνέλευση τηρούνται οι κανόνες της απαρ−
τίας που ορίζει ο κώδικας των δικηγόρων και λαμβάνει 
το λόγο υποχρεωτικώς ο προσφεύγων για την ανάπτυξη 
των λόγων της προσφυγής του καθώς και όσα μέλη του 
Συλλόγου επιθυμούν, προκειμένου να λάβουν θέση επί 
της προσφυγής. Η τελική απόφαση λαμβάνεται με μυ−
στική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων στα οποία αναγρά−
φονται δύο ερωτήματα περί της παραδοχής ή όχι της 
ένδικης προσφυγής. Η απόφαση της Γενικής συνέλευσης 
είναι υποχρεωτική για τον προσφεύγοντα και για τον 
Σύλλογο και κατ’ αυτής ουδέν ένδικο μέσο χωρεί.

16) Για κάθε αμφισβήτηση που θα ανακύψει από την 
εφαρμογή της παρούσης αποφάσεως αρμόδια να απο−
φανθεί είναι η κατά το άρθρο 4 του παρόντος Επιτροπή 
Διανεμητικού Λογαριασμού του Δικηγορικού Συλλόγου 
Νάξου.

17) Από της ισχύος της παρούσης, καταργούνται: α) 
όλες οι διατάξεις της απόφασης μας, αριθμ.77761/1.7.1996 
(ΦΕΚ 579 Β/16.7.1996), πλην της διάταξης, με την οποία 
ορίζεται, ότι εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη περί συ−
στάσεως του Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορι−
κό Σύλλογο Νάξου, και β) οι διατάξεις των παραγράφων 
2, περ. α, και 5 της απόφασης μας, αριθ. 140136/31.12.2004 
(ΦΕΚ 97 Β΄/27.1.2005).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 15 Μαΐου 2006 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ι. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

F (6)
     Αριθμ. 3113
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κί−

νησης εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν.2503/1997.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3) Τις όμοιες του άρθρου 25 παρ. 6 του ν.2738/1999 με 
τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του ανωτέρω 
άρθρου.

4) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Δ.Διοικ. 716/21.3.2006 έγγραφο 
της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λευκάδας, με το οποίο ζη−
τείται ο καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων.

5) Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/
σης Λευκάδας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στη Νομαρχιακή Αυτ/ση Λευκάδας για το έτος 2006 και 
εφεξής τα κάτωθι:

1. Δ/νση Σχεδιασμού−Προγραμματισμού 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  50 ημέρες 
ΠΕ Διοικητικού   50 ημέρες 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  50 ημέρες 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων  50 ημέρες
TE Μηχανικών    30 ημέρες
(Μηχανολογίας−Ηλεκτρολογίας)
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 30 ημέρες
2. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
ΠΕ Διοικητικού   50 ημέρες
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 50 ημέρες
ΠΕ Πληροφορικής  50 ημέρες
TE Πληροφορικής  50 ημέρες
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 40 ημέρες
ΥΕ Αγροφυλάκων  50 ημέρες
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΠΕ Διοικητικού 50 ημέρες
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 30 ημέρες
ΠΕ Οικονομικού  30 ημέρες
TE Μηχανικών   20 ημέρες
(Μηχανολογίας−Ηλεκτρολογίας)
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 40 ημέρες
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 120 ημέρες
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Ι.Δ.ΑΧ. 120 ημέρες
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 120 ημέρες
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  120 ημέρες
ΠΕ Χημικών Μηχανικών  120 ημέρες
ΠΕ Αγρονόμων Τοπ. Μηχανικών 120 ημέρες
ΠΕ Γεωλόγων   120 ημέρες
ΠΕ Χημικών   60 ημέρες
ΠΕ Οικονομικού−Διοικητικού 30 ημέρες
TE Μηχανικών Δομικών Έργων 120 ημέρες
TE Μηχανικών   120 ημέρες
(Μηχανολογίας−Ηλεκτρολογίας)
ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών 120 ημέρες
ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών 120 ημέρες
ΔΕ Τεχνικών   120 ημέρες
ΔΕ Τεχνικών−Μηχανημάτων 120 ημέρες
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 120 ημέρες
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 120 ημέρες
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 120 ημέρες
ΔΕ Μηχανημάτων Οδοποιίας 120 ημέρες
5. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
ΠΕ Γεωπόνων 1  20 ημέρες
ΠΕ Αγροτικής Οικονομίας  120 ημέρες
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  120 ημέρες
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ΠΕ Ιχθυολόγων   120 ημέρες
TE Τεχνολόγων Γεωπονίας  120 ημέρες
TE Τεχνολόγων Αλιείας  120 ημέρες
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού  120 ημέρες
ΔΕ Χειριστών Η/Υ  30 ημέρες
6. Δ/νση Κτηνιατρικής 
ΠΕ Κτηνιάτρων  120 ημέρες
TE Τεχνολόγων   120 ημέρες
Ζωικής Παραγωγής
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 20 ημέρες
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  120 ημέρες
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 120 ημέρες
7. Δ/νση Ανάπτυξης
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 90 ημέρες
ΠΕ Διοικητικού   90 ημέρες
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 90 ημέρες
TE Τεχνολόγων Τροφίμων 90 ημέρες
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 90 ημέρες
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού  90 ημέρες
ΙΔ.ΑΧ.
8. Δ/νση Υγείας Πρόνοιας. 
ΠΕ Διοικητικού   50 ημέρες
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού  50 ημέρες
TE Εποπτών Δημόσιας Υγείας  120 ημέρες
TE Επισκεπτριών Υγείας  120 ημέρες
TE Κοινωνικής Εργασίας  120 ημέρες
ΔΕ Διοικητικού −Λογιστικού  50 ημέρες
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 50 ημέρες
9. Δ/νση Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών) 
ΠΕ Διοικητικού   50 ημέρες
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού  50 ημέρες
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  50 ημέρες
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 50 ημέρες
10. Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών 
TE Μηχανικών   30 ημέρες
TE Μηχανικών Ηλεκτρολόγων 30 ημέρες
ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών 20 ημέρες
ΔΕ Τεχνικών   20 ημέρες
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 20 ημέρες
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού  20 ημέρες
Ι.Δ. Α.Χ.
11. Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμο−

γών 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 120 ημέρες
ΠΕ Αρχιτεκτόνων  120 ημέρες
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 120 ημέρες
ΠΕ Γεωλόγων   120 ημέρες
TE Μηχανικών (Δομικών Έργων) 120 ημέρες
TE Μηχανικών    120 ημέρες
(Μηχανολογίας−Ηλεκτρολογίας)
ΔΕ Τεχνικών   120 ημέρες
ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών 120 ημέρες
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 30 ημέρες
ΔΕ Γραφέων   30 ημέρες
12. Γραφείο Νομάρχη
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού  30 ημέρες 
ΔΕ Γραφέων    30 ημέρες
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  120 ημέρες
13. Τμήμα ΠΑΜ−ΠΣΕΑ
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 50 ημέρες
14. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
ΠΕ Επικοινωνίας και MME.  30 ημέρες 
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού  30 ημέρες

Το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας για 
τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι δέκα (10) 
ημέρες το μήνα.

Ειδικότερα για όλους τους κλάδους των Τεχνικών, 
Κτηνιάτρων και Γεωτεχνικών υπαλλήλων, επιτρέπεται 
ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών με ανώ−
τατο όριο τριάντα (30) ημέρες το μήνα, μέχρι συμπλη−
ρώσεως των εκατόν είκοσι (120) ημερών ετησίως, λόγω 
της φύσης του αντικειμένου τους (χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, έκτακτα γεγονότα, όπως σεισμοί, χιο−
νόπτωση κ.λ.π.)

Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου να 
ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητα τους τα ανω−
τέρω κατά κατηγορία και κλάδο όρια αριθμού ημερών 
εκτός έδρας των μονίμων υπαλλήλων.

Η δαπάνη που θα απαιτηθεί από την εφαρμογή της 
απόφαση μας αυτής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτ/σης; Λευκάδας.

Μετά την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ 
αριθμ. 2005/28.3.2003 απόφασή μας, όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 17 Μαΐου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ 

F (7)
   Αριθ. 7485
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το από Απρίλιο 

έως Δεκέμβριο 2006 για τους υπαλλήλους του Υπ. 
Γεωργίας που υπηρετούν στη Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση 
Αχαΐας (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης). 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 όπως 

συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 35 §7 του Ν. 
2738/99 (ΦΕΚ 180 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 301/1976.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/30.7.1999.
5. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 265139/4.5.2006
6. Την ανάγκη απασχόλησης των υπαλλήλων της Νομ. 

Αυτοδιοίκησης Αχαΐας πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής 
απασχόλησης καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες για την αντιμετώπιση των αναγκών του ποι−
οτικού ελέγχου νωπών και μεταποιημένων γεωργικών 
προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή καθώς και 
τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των σταφυλιών για 
οινοποίηση και τον έλεγχο της μεταποίησης αυτών.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ποσού € 
8.727 του οποίου οι εγκεκριμένες πιστώσεις επαρκούν, 
αποφασίζουμε:

Α. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και εργα−
σίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την 
κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας από Απρίλιο έως 
και Δεκέμβριο 2006 και συγκεκριμένα την απασχόληση 
γεωπόνων στον ποιοτικό έλεγχο νωπών και μεταποι−
ημένων γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για 
εξαγωγή και υπερωρίες για οινοποιήσιμα σταφύλια 
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Β. Ορίζουμε υπεύθυνο για τον έλεγχο και παρακολού−
θηση της πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης 
στον ποιοτικό έλεγχο κατά τα ανωτέρω τον προϊστά−
μενο της Δ/νσης Γεωργίας Ν. Αχαίας.

Γ. Κατανέμουμε τις ώρες υπερωριακής απογευματινής 
απασχόλησης στη Δ/νση Γεωργίας για το διάστημα από 
Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2006 1030 ώρες. 

Δ. Κατανέμουμε τις ώρες για απασχόληση Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ/νση Γεωργίας για το δι−
άστημα από Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2006, 220 ώρες. 

Ε. Ορίζουμε τον αριθμό των γεωπόνων υπαλλήλων που 
θα χρησιμοποιηθούν στον ποιοτικό έλεγχο σε δέκα (10).

ΣΤ. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
και ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες ημέρες ανά υπάλληλο θα γίνει με απόφαση του 
προϊσταμένου της Δ/νσης Γεωργίας Ν. Αχαΐας ο οποίος 
και θα εποπτεύσει στην πραγματοποίηση της ανωτέρω 
εργασίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 19 Μαΐου 2006

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F (8)
    Αριθμ. 8268

Κύρωση κτηματολογικών στοιχείων Αναδασμού 
αγρ/τος Πορτίτσας.  

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 674/77 άρθρο 15 παρ. 1.
2. Την 10576/24.10.86 απόφαση του Νομάρχη που ενέ−

κρινε τη διενέργεια εκουσίου αναδασμού για το αγρό−
κτημα Πορτίτσας.

3. Το αρ. Τ/490/12.5.2006 έγγραφο του Τμήματος Το−
πογραφικής Καρδίτσας που μας διαβιβάζει ηλεγμένα 
κτηματολογικά στοιχεία αναδασμού αγρ/τος Πορτίτσας 
Ν. Καρδίτσας.

4. Εισήγηση της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Καρ−
δίτσας, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε τα κτηματολογικά στοιχεία του νέου κτη−
ματικού καθεστώτος που διαμορφώθηκαν με τον ανα−
δασμό στην κτηματική περιοχή Πορτίτσας Ν. Καρδίτσας 
και όπως αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από 
την Επιτροπή Αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και 
διαγράμματα της περιοχής αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Καρδίτσα, 17 Μαΐου 2006

Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F (9)
Αριθ. 759

    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου. 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 30/1995 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−

κησης»
2. Τον εσωτερικό οργανισμό οργάνωσης και λειτουρ−

γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (ΦΕΚ 
432/Τ.Β/17.5.1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α).

4. Την παρ.7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180/τ.Α).

5. Την αριθ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο Γ.Λ.τ.Κ.
6. Την ανάγκη απασχόλησης ενός υπαλλήλου κλάδου 

ΠΕ Χημικών Μηχανικών της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας της 
Ν.Α.Κ., πέραν του κανονικού ωραρίου για τη σύνταξη 
μελετών διάθεσης λυμάτων στα νησιά Νάξος, Μύκονος, 
Μήλος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση εργασίας ενός 
(1) μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών 
της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας της Ν.Α.Κ. για τους μήνες 
Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2006 συνολικά για 180 ώρες 
και για εξήντα (60) ώρες ανά μήνα.

Η αναγραφόμενη υπηρεσία θα πρέπει να φροντίσει 
για την υποβολή βεβαίωσης που θα αφορά στην πα−
ρασχεθείσα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση μας, 
εργασία.

Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εννιακο−
σίων (900) ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
ΝΑ. έτους 2006, Φορέας 072, ΚΑΕ 511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ερμούπολη, 18 Μαΐου 2006 

Ο Νομάρχης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ  
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• 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.
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* 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.
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