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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.80425/1241/236 (1)
    Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ταμείου Σύνταξης και 
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συ−
νεταιριστικών Οργανώσεων για το έτος 2007. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

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

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

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

4. Την υπ’ αριθμ. 2/13071/0022/18.5.1999 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου».

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

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Τα−
μείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων προκειμένου 
να διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες: προετοιμασία κλει−
σίματος ισολογισμού 2004 και 2005 και σχεδιασμός 
μηχανογραφικών εφαρμογών.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρα−
κοσίων (1.400,00) € περίπου και θα βαρύνει την εγγε−
γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου 
έτους 2007, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, για δύο (2) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής 
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Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων από 120 ώρες για τον καθένα (240 ώρες 
συνολικά) για το έτος 2007. Οι ημέρες απασχόλησης 
τους είναι όλες οι ημέρες της εβδομάδας (από Δευτέρα 
έως Παρασκευή).

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι των Τμημάτων.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. Φ.80425/309/82 (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ταμεί−

ου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής 
Γενικής Εκπαιδεύσεως για το έτος 2007. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

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

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

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν 
οι εξής εργασίες: έλεγχοι εργοδότου λόγω της επικεί−
μενης παραγραφής από τη συμπλήρωση 20ετίας, κλεί−
σιμο Ισολογισμών Απολογισμών έτους 2006, εκπόνηση 
αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου, 
υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, σύνταξη εκθέ−
σεων απολογισμού δράσης και έκθεσης αποτελεσμάτων 
επί μέρους αξιολογήσεων − μετρήσεων, μηχανογράφηση 
του Ταμείου, τακτοποίηση αρχείου εγγράφων, εγκυκλί−
ων και φακέλων προσωπικού του Τμήματος Διοικητικού 
− Οικονομικού, απόδοση αλληλόχρεων λογαριασμών, 
ενημέρωση μητρώων ασφαλισμένων, κ.λπ.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 36.900,00 € 
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2007, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαι−
δεύσεως, για το έτος 2007 και συγκεκριμένα: για δώδεκα 
(12) υπαλλήλους επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) ώρες 

για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και 
Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 
19.00.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζεται η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του 
Ταμείου.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 

F
     Αριθμ. Φ.80425/289/74 (3)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ταμεί−

ου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης για το έτος 2007. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

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

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

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν 
οι εξής εργασίες: 1) τακτοποίηση των ΑΦΜ των συ−
νταξιούχων που έχουν πρόβλημα στο TAXIS, 2) ένταξη 
των μέχρι 31.12.2003 συνταξιούχων (19.000 περίπου πε−
ριπτώσεις) στα κλιμάκια του ν. 3205/2003, 3) ανάπτυξη 
εφαρμογής για πλήρως ενημερωμένο μητρώο συντα−
ξιούχων στο οποίο θα καταχωρηθούν οι συνταξιούχοι 
του Ταμείου.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 151.000,00 € 
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2007, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφά−
λισης, για το έτος 2007 και συγκεκριμένα: για σαράντα 
τέσσερις (44) υπαλλήλους είκοσι έξι χιλιάδες τετρα−
κόσιες (26.400) ώρες για εργασία που θα παρέχεται 
από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του 
ωραρίου και μέχρι τις 20:00.
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Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζεται η προϊσταμένη διεύθυνσης του Τα−
μείου.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. Φ.80425/291/75 (4)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ταμεί−

ου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρα−
κτορείων Θεσσαλονίκης για το έτος 2007. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

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

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

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και 
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση του λογιστηρίου του 
Ταμείου καθώς και η καταγραφή των ασφαλισμένων 
και συνταξιούχων στο πληροφοριακό σύστημα ΑΜΚΑ 
− ΕΜΑΕΣ.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων 
τετρακοσίων (8.400,00) € περίπου και θα βαρύνει την 
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Τα−
μείου έτους 2007, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων του Ταμείου Συντάξεων Εφη−
μεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλο−
νίκης, για το έτος 2007 και συγκεκριμένα: για δυο (2) 
υπαλλήλους χίλιες διακόσιες (1.200) ώρες για εργασία 
που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 
μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζεται ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. Φ.80425/1157/222 (5)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ταμεί−

ου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευ−
τικών Εργασιών για το έτος 2007. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

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

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

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν 
οι εξής εργασίες: συντόμευση του χρόνου συνταξι−
οδότησης, έλεγχος των συνταξιούχων του Ταμείου 
προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές που 
επηρεάζουν τη συνέχιση ή μη της συνταξιοδότησής 
τους, καταχώρηση των καταβληθεισών εργοδοτικών 
και ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένων ετών μέσω 
Η/Υ, εκκαθάριση μητρώου ασφαλισμένων, βεβαίωση και 
είσπραξη πόρων (έλεγχος φαρμακευτικών επιχειρήσεων 
της χώρας), ενημέρωση αρχείου συνταξιούχων με προ−
σωπικά στοιχεία (ΑΦΜ, κ.λπ.) για την ορθή ηλεκτρονική 
υποβολή της οριστικής δήλωσης φόρου από μισθωτές 
υπηρεσίες και συντάξεις, έλεγχος εξωλογιστικών λογα−
ριασμών συνταξιούχων, ενημέρωση λογιστικών βιβλίων 
και κλείσιμο χρήσεων ετών 2004 − 2006.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 173.000,00 € 
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2007, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας των υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφα−
λίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, για το 
έτος 2007 και συγκεκριμένα: για πενήντα τέσσερις (54) 
υπαλλήλους τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (32.400) 
ώρες για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι 
και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι 
τις 22:00.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων ορίζεται η 
προϊσταμένη διεύθυνσης του Ταμείου.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
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εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. Φ.80425/31254/5910 (6)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τα−

μείου Αρωγής Αστυνομικών για το έτος 2007. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

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

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

3) Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν 
οι εξής εργασίες: καταχώρηση των λογιστικών στοι−
χείων του νέου λογιστικού σχεδίου, σύνταξη ισολογι−
σμού − απολογισμού έτους 2006, αξιοποίηση ακίνητης 
περιουσίας του Ταμείου, πώληση ακινήτου του Ταμείου, 
χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων, διοικητικές αποκατα−
στάσεις 200 αξιωματικών, διαχείριση ενσήμου ΕΛ.ΑΣ., 
μηχανογράφηση των οικονομικών και άλλων στοιχείων 
του Ταμείου, εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 
της διοικητικής υποστήριξης και ψηφιοποίηση πρακτι−
κών − αποφάσεων Δ.Σ. και αποφάσεων διευθυντού χο−
ρήγησης εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων από το έτος 
1979 και εντεύθεν.

4) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλι−
άδων (80.000,00) € περίπου και θα βαρύνει την εγγε−
γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου 
έτους 2007, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων του Ταμείου Αρωγής Αστυ−
νομικών, για το έτος 2007 και συγκεκριμένα: για τριάντα 
δύο (32) υπαλλήλους δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσι−
ες πενήντα (14.550) ώρες για εργασία που θα παρέχεται 
από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του 
ωραρίου και μέχρι τέσσερις ώρες ημερησίως.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζεται ο προϊστάμενος διεύθυνσης του 
Ταμείου αστυν. υποδιευθυντής Τσουβάλας Κωνστα−
ντίνος, με αναπληρωτή τον υποδιευθυντή του Ταμείου 
αστυνόμο Α΄ Μορφόπουλο Μιχαήλ.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
          Αριθμ. 36102/06 (7)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ιδίου Νομικού 

Προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Μαλίων 
Νομού Ηρακλείου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 

(Δ.Κ.Κ.)
2. Την υπ’ αριθμ. 4672/26.3.1997 απόφαση του Ανα−

πληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ηρακλείου για τη 
σύσταση ιδίου Κοινοτικού Νομικού Προσώπου με την 
επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Μαλίων Νομού Ηρακλείου» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 309/16.4.1997 τ.Β΄.

3. Τις υπ’ αριθμ. 279 και 319/2006 αποφάσεις του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλίων, με τις οποίες 
αποφασίζει την τροποποίηση της συστατικής πράξης 
του ΚΑΠΗ Δήμου Μαλίων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Ιδίου Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Μαλίων Νο−
μού Ηρακλείου», ως προς την ετήσια τακτική οικονομική 
ενίσχυση του Δήμου Μαλίων ως εξής:

α) Αντικαθίσταται η παρ. 3.: «Πόροι του ΚΑΠΗ εδάφιο 
(α) με το παρακάτω:

«Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Μαλίων που ορί−
ζεται στο ποσό των 60.000,00 €».

β) Αντικαθίσταται η παρ. 6 με το παρακάτω:
«Με την απόφαση αυτή προκαλείται ετησίως κατά 

το τρέχον και τα επόμενα έτη δαπάνη 60.000,00 € σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλίων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4672/26.3.1997 από−
φαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ηρα−
κλείου Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 8 Ιανουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F
Αριθμ. 718 (8)
      Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παρασκευής ναρκω−

τικών φαρμάκων, στη Δ/νση Δημ. Υγείας Ν.Α. Νότι−
ου τομέα. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) «Κώδι−
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κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Τον ισχύοντα Οργανισμό εσωτερικής οργάνωσης 
και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών 
(ΦΕΚ 724/Β/6.6.2003) όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε (ΦΕΚ 680/Β/20.5.2005).

3. Το ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006) «Εθνικό Τυ−
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι−
ατάξεις».

4. Τις διατάξεις των ν. 5539/1932 και ν. 1729/1987.
5. Την υπ’ αριθμ. Υ6γ/οικ: 127352/24.12.2002 απόφαση 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας − Δ/νση Φαρμάκων 
και Φαρμακείων − Τμήμα Ναρκωτικών «Περί ορισμού 
εκπροσώπων για τον έλεγχο παρασκευής ναρκωτικών 
φαρμάκων».

6. Το υπ’ αριθμ. 12198/11.12.2006 έγγραφο της Δ/νσης 
Δημ. Υγείας Ν.Α. Νότιου τομέα, για τον ορισμό μέλους 
και αναπληρωτού στην επιτροπή παρασκευής Ναρκω−
τικών φαρμάκων.

7. Το υπ’ αριθμ. 78161/15.1.2007 έγγραφο του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), για τον ορισμό εκπρο−
σώπων τους.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Δημ. Υγείας 
Ν.Α. Νότιου τομέα.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε επιτροπή ελέγχου παρασκευής ναρκωτι−
κών φαρμάκων,στη Δ/νση Δημ. Υγείας Ν.Α. Νότιου τομέα, 
αποτελούμενη από τους:

1. Κουρσουμπά Ηρώ−Μαρία, ΠΕ Ιατρών Δημόσιας 
Υγείας ΕΣΥ, με βαθμό Δ/ντή, Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Δημ. Υγείας Ν.Α. Νότιου τομέα, ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτρια την Αγγελάκη Μαρία, ΠΕ Φαρμακοποιών 
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με Β΄β., της ίδιας Δ/νσης.

2. Κουτσούκη Αγγελική, ΠΕ Φαρμακοποιών με Α΄β., εκ−
πρόσωπος του Ε.Ο.Φ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
τον Τσέλλο Νικόλαο ΠΕ Φαρμακοποιών με Α΄β., επίσης 
εκπρόσωπο του Ε.Ο.Φ.

Έργο της επιτροπής είναι:
Α. Η παρακολούθηση στα φαρμακευτικά εργαστήρια 

της παρασκευής φαρμάκων που υπάγονται στις διατά−
ξεις για τα ναρκωτικά.

Β. Η επίβλεψη και παρακολούθηση στα φαρμακευτικά 
εργαστήρια της παρασκευής και συσκευασίας των σκευ−
ασμάτων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών.

Γ. Επί πλέον καθήκοντα των εκπροσώπων του Δι−
αμερίσματος Αθηνών είναι η παράδοση των πρώτων 
υλών στις βιομηχανίες για βιομηχανοποίηση ειδών του 
Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών, ο έλεγχος και ποιο−
τικός διαχωρισμός των ακατάλληλων και η χρέωση των 
κατάλληλων ναρκωτικών φαρμάκων που επιστρέφονται 
στην Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών Αθηνών.

Στην περίπτωση (Γ) μετέχει και ο Προϊστάμενος της 
Ειδικής Διαχείρισης Ναρκωτικών Αθηνών.

Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.
Η θητεία των μελών της επιτροπής ισχύει για (1) 

έτος.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

Αριθμ. 871 (9)
     Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης 

Θεάτρων − Κινηματογράφων έτους 2007. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) «Κώδι−

κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Τον ισχύοντα Οργανισμό εσωτερικής οργάνωσης 
και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών 
(ΦΕΚ 724/Β/6.6.2003) όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε (ΦΕΚ 680/Β/20.5.2005).

3. Το ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006) «Εθνικό Τυ−
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι−
ατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 445/1937 (ΦΕΚ 
22/Α/1937) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και 
κωδικοποιήσεως των περί Κινηματογράφων διατάξεων», 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του α.ν. 955/1937 
καθώς και τις όμοιες του 15/17.5.1956 Διατάγματος περί 
κανονισμού Θεάτρων − Κινηματογράφων κ.λπ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 446/1937 (ΦΕΚ 
23/Α/1937) «Περί κανονισμού Θεάτρων» και του άρθρου 
3 του ν. 2154/1952 «Περί συμπλήρωσης των διατάξεων 
του α.ν. 446/1937».

6. Την υπ’ αριθμ. 7960/Φ 1154/122/1982 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσι−
ας Τάξης, σχετικά με την αναμόρφωση των Συλλογικών 
Οργάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1955.
8. Την υπ’ αριθμ. 7004/15/7λβ/92 απόφαση των Υπουρ−

γών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Δη−
μόσιας Τάξης, «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 2218/1994 και 
του ν. 2240/1994.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.11 του ν. 2307/1995 
«Τροποποίηση Νομοθεσίας Ο.ΤΑ.».

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/13639/2006 (ΦΕΚ 736/Β/ 
19.6.2006) «Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου Κινημα−
τογράφων από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων».

12. Το υπ’ αριθμ. 34749 Φ.705.3/27.12.2006 (ορθή επα−
νάληψη) έγγραφο της Διοίκησης Πυρ/κών Υπηρεσιών 
Αθηνών.

13. Τις σχετικές προτάσεις των Διευθύνσεων Πολεο−
δομίας όλων των τομέων −Δημόσιας Υγείας όλων των 
τομέων − Ανάπτυξης όλων των τομέων και της Πανελ−
λήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος.

14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη, αποφα−
σίζουμε:

Συγκροτούμε Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης 
Θεάτρων−Κινηματογράφων για το έτος 2007, από τους 
κατωτέρω κατά τομέα αντίστοιχα:

1. Εκπρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α., ως πρόεδρο, με τον 
αναπληρωτή του.

2.α) Από το Α΄ Γραφείο Πυρασφάλειας τον Υποπυραγό 
Θεοφιλόπουλο Κωνσταντίνο του Σταμάτη (9337), ανα−
πληρούμενο από τους α) Υποπυραγό Γραφάκο Βρασίδα 
του Λυκούργου (11087) και β)Ανθ/γό Μάντζιο Λάμπρο 
του Τρύφωνα (13711).

β) Από το Β΄ Γραφείο Πυρασφάλειας τον Υποπυραγό 
Μπούγια Πέτρο του Δημητρίου (10331), αναπληρούμενο 
από τους α) Ανθ/γό Τσαβαλόπουλο Χρήστο του Λυκούρ−
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γου (13285), β) Ανθ/γό Ταμπάκη Αντώνιο του Λάμπρου 
(12840) και γ) Υποπ/γό Μαραγκό Μιχαήλ του Σωτηρίου 
(10770).

γ) Από το Δ΄ Γραφείο Πυρασφάλειας τον Υποπυραγό 
Χρηστάκη Διονύσιο του Βασιλείου (10551), αναπληρούμενο 
από τον Υποπ/γό Κίτσιο Γεώργιο του Παναγιώτη (11243).

δ) Από το Θ΄ Γραφείο Πυρασφάλειας τον Πυραγό 
Μπαρδουνιώτη Νικόλαο του Παναγιώτη (8172), αναπλη−
ρούμενο από τους α) Υποπ/γό Πετρόπουλο Γεώργιο του 
Δημητρίου (10520) και β) Υποπ/γό Βορίσση Αγησίλαο 
του Δημητρίου (10442).

ε) Από το Η΄ Γραφείο Πυρασφάλειας τον Υποπυραγό 
Γιαλυψό Δημήτριο του Γεωργίου (9769), αναπληρού−
μενο από τους α) Υποπ/γό Τασιόπουλο Βασίλειο του 
Δημητρίου (12725) και β) Ανθ/γό Σιγάλα Φίλιππο του 
Θεοδώρου (10888).

στ) Από το ΣΤ΄ Γραφείο Πυρασφάλειας τον Ανθ/γό 
Μπέσιο Αθανάσιο του Παναγιώτη (13781), αναπληρούμενο 
από τον Ανθ/γό Ρούππα Δημήτριο του Νικολάου (11559).

3. Τους κατά τόπους Δ/ντές Αστυνομικών Υποδιευθύν−
σεων όπου υφίστανται και τους Διευθυντές των κατά 
τόπους Αστυνομικών τμημάτων.

4.α) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. 
Κεντρικού τομέα Πεντάρη Ελευθερία του κλάδου ΠΕ Αρχι−
τεκτόνων Μηχανικών με Γ΄β., αναπληρούμενη από την Κα−
τσιδονιώτη Μαρίνα του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α΄β.

β) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. 
Ανατολικού τομέα Κουμούλη Βασιλική του κλάδου ΠΕ 
Τοπογράφων Μηχανικών με Γ΄β., αναπληρούμενη από την 
Πολυζώη Αγγελική του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Δ΄β.

γ) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. 
Βόρειου τομέα Σπυροπούλου Άννα του κλάδου ΠΕ Αρ−
χιτεκτόνων Μηχανικών με Β΄β., αναπληρούμενη από την 
Σασσάλου Γαρυφαλλιά του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών με Α΄β.

δ) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. 
Δυτικού τομέα Καραντίνη Εμμανουήλ του κλάδου ΠΕ 
Μηχανολόγων − Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Α΄β., ανα−
πληρούμενο από τον Μανωλιουδάκη Γεώργιο του κλά−
δου ΤΕ Μηχανικών με Α΄β.

ε) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. Νό−
τιου τομέα Βλάχου Λευκοθέα του κλάδου ΤΕ Μηχανικών 
με Α΄β., αναπληρούμενη από την Βελώνη Αναστασία του 
κλάδου ΔΕ Εργοδηγών με Α΄β.

5.α) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Ν.Α. 
Κεντρικού τομέα Μανάλη Δημήτριο του κλάδου ΤΕ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Γ΄β., αναπληρούμενο από 
την Ζαφειρίδου Φωτεινή του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών με Δ΄β.

β) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Ν.Α. Ανα−
τολικού τομέα Φασούλη Σταμάτη του κλάδου ΔΕ Τεχνι−
κών με Α΄β., αναπληρούμενο από τον Βαλμά Δημήτριο 
του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α΄β.

γ) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Ν.Α. Δυ−
τικού τομέα Μπιρμπίλη Βασίλειο του κλάδου ΤΕ Μηχα−
νικών με Α΄β., αναπληρούμενο από τον Παπαευαγγέλου 
Νεοκλή του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α΄β.

δ) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Ν.Α. Νότιου 
τομέα Φουντά Αικατερίνη του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών με Γ΄β., αναπληρούμενη από τον Στεφάνου 
Φραγκίσκο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Γ΄β. 

6.α) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημ. Υγείας Ν.Α. 
Κεντρικού τομέα Παπαδόπουλο Παναγιώτη του κλά−
δου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με Α΄β., 
αναπληρούμενο από τους α) Χρυσικόπουλο Ιωάννη του 

κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με Α΄β. 
και β) Πεντιφράγκα Άννα του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας με Α΄β.

β) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημ. Υγείας Ν.Α. 
Ανατολικού τομέα Γιάνναρη Κωνσταντίνο του κλάδου 
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με Α΄β., ανα−
πληρούμενο από τον Σιδέρη Γεώργιο του κλάδου ΤΕ 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με Α΄β.

γ) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημ. Υγείας Ν.Α. Δυ−
τικού τομέα Ντόντο Παναγιώτη του κλάδου ΤΕ Επαγ−
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με Α΄β., αναπληρούμενο 
από την Μάργαρη Φανή του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας με Α΄β.

δ) Τους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημ. Υγείας Ν.Α. Νότι−
ου τομέα Ελευθεριάδη Ιορδάνη του κλάδου ΤΕ Επαγγελ−
μάτων Υγείας και Πρόνοιας με Α΄β., αναπληρούμενο από 
τον Καρατζίνα Ιωάννη του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας με Α΄β.

7. Θεοχάρη Χρήστο του Νικολάου, Ηλεκτρολόγο, μέλος 
του Σωματείου Ηλεκτρολόγων Φωτιστών Ηχητικών Θεά−
τρου (Βρυούλων 141, Τ.Κ. 16122, Καισαριανή τηλ. οικίας 210−
7227543, κιν. 6976358283), εκπρόσωπο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρωτή τον Νικολόπουλο Οδυσσέα, (Βαλαωρίτου 
125, Τ.Κ. 18121, Κορυδαλλό, τηλ. οικίας 210−5623002, κιν. 
6944−306330), μέλος του Πανελληνίου Μουσικού Συλλό−
γου, επίσης εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.

Του Συμβουλίου θα προεδρεύει εκπρόσωπος του οι−
κείου ΟΤΑ και χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος 
του ΟΤΑ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

F
     Αριθμ. 4 (10)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή υπαλλήλων 

της Δ/νσης Κτηνιατρικής Χίου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π/δγμα 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι−

οίκησης».
2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό και Λειτουργίας της Νο−

μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου (ΦΕΚ 3707 Τ.Β./5.5.1995) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α).
3. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 ΦΕΚ 

180/τ.Α).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/7257/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.Κ.
5. Την ανάγκη λειτουργίας της Κτηνιατρικής Υπηρεσί−

ας της Ν.Α. Χίου μέχρι τη 10η βραδινή προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν περιπτώσεις περισυλλογής δειγμάτων 
αγρίων πτηνών στα πλαίσια αντιμετώπισης της γρίπης 
των πτηνών.

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 5.760 
ευρώ είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της 
Δ/νσης Κτηνιατρικής Χίου για υπερωριακή απασχόληση 
απογευματινής εργασίας τεσσάρων (4) μονίμων υπαλλή−
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λων κατηγορίας ΠΕ κτηνιάτρων και ενός (1) υπαλλήλου 
κατηγορίας ΔΕ σπερματεγχυτών, μελών του Τοπικού 
Κέντρου Επείγουσας Ανάγκης, για τις εργάσιμες ημέρες 
από 15.00 έως 22.00 για τους μήνες Φεβρουάριο − Μάιο 
2007, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη με αμοιβή καθιέρωση απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας, από 15.00 έως 22.00 για τις 
εργάσιμες ημέρες τεσσάρων (4) μονίμων υπαλλήλων 
κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων και ενός (1) υπαλλήλου 
κατηγορίας ΔΕ Σπερματεγχυτών μελών του Τοπικού 
Κέντρου Επείγουσας Ανάγκης της Δ/νσης Κτηνιατρι−
κής Χίου για τους μήνες Φεβρουάριο έως Μάιο 2007 
και για 60 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η λειτουργία της υπηρεσίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών για 
τη γρίπη των πτηνών.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία Χίου θα πρέπει να εκδώσει 
απόφαση συγκρότησης συνεργείου παροχής υπερωρι−
ακής εργασίας και να φροντίσει για την υποβολή βε−
βαίωσης που θα αφορά στην παρασχεθείσα σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση μας εργασία.

Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χι−
λιάδων επτακοσίων εξήντα (5.760) ευρώ, και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Δ/νσης Κτηνιατρικής Ν.Α. Χίου 
έτους 2007 Φορέας 292, ΚΑΕ 0511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χίος, 2 Ιανουαρίου 2007
Ο Νομάρχης

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ
F

      Αριθμ. 417/1 (11)
Κανονισμός Απόδοσης στην Ελληνική Επιτροπή Ατο−

μικής Ενέργειας Ετήσιου Τέλους Εγκατάστασης και 
Λειτουργίας Κατασκευών Κεραιών. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

 Έχοντας υπόψη:
α. το ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α΄/3.3.2006) και ιδίως το 
Άρθρο 31 παρ. 2 και 5.

β. την υπ’ αριθμ. 53571/3839 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουρ−
γία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/
Β/6.9.2000),

γ. τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατο−
μικής Ενέργειας, η οποία παρεσχέθη με το υπ’ αριθμ. 
Π/411/400/28.12.2006 έγγραφο αυτής.

δ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογι−
σμός, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τη διαδικασία εί−
σπραξης από την ΕΕΤΤ και απόδοσης στην Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (εφεξής ΕΕΑΕ) ετησίου 
τέλους για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κα−
τασκευής κεραίας που χρησιμοποιείται για την παροχή 
δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας 
και είναι καταγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών 
που τηρεί η ΕΕΤΤ.

2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
εμπίπτουν και οι κατασκευές κεραιών του Άρθρου 70, 

παρ.1, εδάφιο β), του ν. 3431/2006.
3. Στον παρόντα κανονισμό δεν εμπίπτουν:
α. οι κατασκευές κεραιών που είναι μέρος κρατικών 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικτύων της υπηρε−
σίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη 
μέσω δορυφόρου και δικτύων που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκο−
πούς και για επίδειξη. 

β. οι κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη 
διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία.

γ. οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Ισχύουν οι ορισμοί του ν. 2801/2000 και οι ορισμοί του 
ν. 3431/2006. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ορι−
σμούς που χρησιμοποιούνται στο παρόντα Κανονισμό 
δεν αναφέρεται στους εν λόγω Νόμους, η αντίστοιχη 
λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αν δεν υπάρχει εκεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον 
Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών

Άρθρο 3
Υπόχρεοι

Υπόχρεοι στην καταβολή Ετήσιου Τέλους Εγκατά−
στασης και Λειτουργίας Κατασκευών Κεραιών, είναι οι 
κάτοχοι των κατασκευών κεραιών του Άρθρου 1 του 
παρόντος.

Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή τελών

1. Κάθε αρχή του έτους και ως την 31η Ιανουαρίου, η 
ΕΕΤΤ καταρτίζει κατάλογο με τις αδειοδοτημένες έως 
31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους κατασκευές 
κεραιών που είναι καταγεγραμμένες στο Εθνικό Μη−
τρώο Κεραιών σύμφωνα με το Άρθρο 1 του παρόντος 
και τον γνωστοποιεί στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε). 

2. Βάσει αυτού του καταλόγου υπολογίζεται το ύψος 
του ετησίου τέλους που θα καταβάλει κάθε κάτοχος 
κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τον τύπο:

Ετήσιο Τέλος = αριθμός κεραιών x 200 €
3. Η ΕΕΤΤ γνωστοποιεί σε κάθε κάτοχο τον κατάλογο 

με τις κατασκευές κεραίας που του ανήκουν και που είναι 
καταγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών καθώς 
και το ετήσιο τέλος που θα πρέπει να καταβάλλει με την 
έκδοση έως την 30η Απριλίου έκαστου έτους σχετικού 
ειδοποιητηρίου − λογαριασμού οφειλής Τελών.

4. Τα τέλη Εγκατάστασης και Λειτουργίας Κατα−
σκευών Κεραιών καταβάλλονται εντός μηνός από την 
ημερομηνία του ως άνω ειδοποιητηρίου − λογαριασμού 
Τελών. Τα οφειλόμενα ποσά θα κατατίθενται σε τρα−
πεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ σύμφωνα με τις εκάστοτε 
οδηγίες που θα αναγράφονται στο ειδοποιητήριο−λο−
γαριασμό Τελών.

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου από την παρέ−
λευση της ως άνω προθεσμίας (δηλ. έως την 15η Ιουνί−
ου εκάστου έτους) η ΕΕΤΤ θα αποδίδει στην ΕΕΑΕ το 
συνολικό ποσό που θα έχει εισπραχθεί από τους υπό−
χρεους. Η απόδοση θα γίνεται με πίστωση τραπεζικού 
λογαριασμού της ΕΕΑΕ. 

5. Σε περιπτώσεις υπόχρεων που δεν καταβάλλουν τα 
οφειλόμενα Τέλη ή αποδίδουν εκπρόθεσμα το ετήσιο 
τέλος, η ΕΕΤΤ προβαίνει στις νόμιμες διαδικασίες είσπρα−
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ξής τους στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία 
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στις περιπτώ−
σεις αυτές η ΕΕΤΤ αποδίδει στην ΕΕΑΕ τα σχετικά ποσά 
που θα εισπραχθούν, προσαυξημένα με τους εισπρα−
χθέντες τόκους υπερημερίας, νομίμως υπολογιζομένους, 
αφαιρουμένων των εξόδων της διαδικασίας εισπράξεως 
μέσω ΚΕΔΕ. Η απόδοση γίνεται συνολικά στο τέλος Σε−
πτεμβρίου και το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

1. Εάν ο κάτοχος αδειοδοτημένης κατασκευής κεραίας 
δεν καταβάλλει εντός της οριζομένης προθεσμίας στην 
ΕΕΤΤ το ετήσιο τέλος ύψους 200 ευρώ για την εγκατά−
σταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας του, η 
ΕΕΤΤ επιβάλλει σε αυτόν τις διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 63 του ν. 3431/2006.

2. Σε περίπτωση επιβολής κατά την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου προστίμου, το ως άνω εισπράτ−
τεται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. ενώ 
παρακρατείται εξ αυτού ποσό ύψους 200 ευρώ που 
αποδίδεται στην Ε.Ε.Α.Ε.

Άρθρο 6
Μεταβατική Διάταξη

Εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης 
του παρόντος Κανονισμού στην ΕτΚ, η ΕΕΤΤ αποστέλ−
λει στην ΕΕΑΕ κατάλογο με τις κατασκευές κεραιών, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος Κα−
νονισμού.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

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

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Ιανουαρίου 2007
Ο Πρόεδρος

Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(12)
         Στην υπ’ αριθμ. Φ.57404/23405/11.12.2006 απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1875/28.12.2006, 
τ. Β και αφορά στην πολιτογράφηση της αλλογενούς 
αλλοδαπής «ΤΣΒΙΝΑΡΟΒΙΤΣ ΝΤΟΡΟΤΑ − ΕΥΑΣ» του ΜΙ−
ΕΤΣΙΣΛΑΒ, διορθώνεται το πατρώνυμο:

Από το λανθασμένο «ΤΣΒΙΝΑΡΟΒΙΤΣ ΝΤΟΡΟΤΑ − ΕΥΑΣ 
του ΜΙΕΤΣΙΛΑΒ»,

στο ορθό: «ΤΣΒΙΝΑΡΟΒΙΤΣ ΝΤΟΡΟΤΑ – ΕΥΑΣ του ΜΙ−
ΕΤΣΙΣΛΑΒ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

(13)
          Στην υπ’ αριθμ. Φ.36529/23707/11.12.2006 απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1875/28.12.2006, 
τ. Β και αφορά στην πολιτογράφηση του αλλογενούς 
αλλοδαπού «ΑΜΠΝΤΕΛΑΑΛ ΣΑΓΙΑΝΤ του ΧΑΛΙΛ» διορ−
θώνεται το πατρώνυμο:

Από το λανθασμένο «ΑΜΠΝΤΕΛΑΑΛ ΣΑΓΙΕΝΤ του ΧΑ−
ΛΙΑ»,

στο ορθό: «ΑΜΠΝΤΕΛΑΑΛ ΣΑΓΙΕΝΤ ΤΟΥ ΧΑΛΙΛ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

(14)
          Στην υπ’ αριθμ. Φ.63479/15262/11.12.2006 απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1875/28.12.2006, 
τ.Β και αφορά την πολιτογράφηση της αλλογενούς 
αλλοδαπής ΤΑΪΡΟΒΑ ΖΑΝΝΑ – ΙΩΑΝΝΑΣ του ΙΣΜΑΗΛ, 
διορθώνεται το επώνυμο:

Από το λανθασμένο «ΤΑΪΡΑΒΑ ΖΑΝΝΑ – ΙΩΑΝΝΑΣ του 
ΙΣΜΑΗΛ»,

στο ορθό: «ΤΑΪΡΟΒΑ ΖΑΝΝΑ – ΙΩΑΝΝΑΣ του ΙΣΜΑΗΛ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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