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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 36531 (1)
 Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή εργασίας, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για εννέα (9) μόνιμους υπαλ−
λήλους του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το Β΄ εξάμηνο του 
2006. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 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 ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/
Α΄/30.5.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/14708/0022/21.3.2005 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το υπ’ αριθμ. 7597/22.6.2006 έγγραφο της Περιφέρει−
ας Βορείου Αιγαίου και του συνημμένου σ’ αυτό, πίνακα 
προγραμματισμού.

6. Την ανάγκη απασχόλησης, εννέα (9) μόνιμων υπαλ−
λήλων του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Βορείου Αιγαίου, πέραν του κανονικού ωραρίου, 
για το Β΄ εξάμηνο του 2006, κατά τις απογευματινές 
ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή 
και από την 16η μέχρι την 22η ώρα και κατά τις Κυρι−
ακές & εξαιρέσιμες ημέρες ενός από τους ανωτέρω 
υπαλλήλους, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων για το σκο−
πό αυτό, στους ΚΑΕ 0511 & 0512 φορέας 911−37/061 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για 
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οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 23 Μαΐου 2006 
ΣΣΕ των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων Μετάλλου 
όλων των Μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και 
Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, 
Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων επιχει−
ρήσεων όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και 
εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
9.6.2006.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 
F

Αριθμ. 3875 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
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 
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

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

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» 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 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

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

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

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

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση.

13. Την υπ’ αριθμ. 3818/23.6.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ....Β΄...... ημερολογια−
κού εξαμήνου 2006».

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

15. Το υπ’ αριθμ. 271207/5.5.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16. Την από 7.7.2006 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ). 

17.Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στους ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 ποσόν 9.500,00€, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για δυο (2) 

υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (οδηγοί 
του Υπουργού και Γενικού Γραμματέα) έως 58 ώρες το 
μήνα ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής 
εργασίας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 
F

   Αριθ. Π1β/Γ.Π.54338 (10)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παι−

δικών κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαί−
ου κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά 

της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και 
άλλα θέματα» (Φ.Ε.Κ. 270 /1997 τ. Α΄).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 τ. Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο 
Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (Φ.Ε.Κ. 311/ 
2006 τ. Β΄).

3. Το γεγονός ότι η από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στις παιδικές κατασκηνώσεις παρέχεται σε παιδιά ηλι−
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κίας 6 έως 16 ετών με τη μορφή της ομαδικής διαβίωσης, 
διαμονή, διατροφή, άθληση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση, 
σε φυσικό περιβάλλον με εγκαταστάσεις κατάλληλες 
υπό την εποπτεία και τη φροντίδα εκπαιδευμένου και 
καταρτισμένου στελεχιακού και βοηθητικού προσωπι−
κού, με σκοπό την πνευματική, φυσική, κοινωνική και 
ψυχική ανάπτυξη του κάθε κατασκηνωτή.

Άρθρο 2

Για να γίνει δεκτό ένα παιδί σε παιδική κατασκήνωση 
απαιτείται:

α) Να είναι ηλικίας 6 έως 16 ετών.
β) Να μην πάσχει από μεταδοτικό ή ψυχικό νόσημα 

ή να έχει άλλο σοβαρό πρόβλημα που να εκθέτει σε 
κίνδυνο ασθένειας ή σωματικής βλάβης το ίδιο ή τους 
άλλους κατασκηνωτές.

Άρθρο 3

Η περίοδος των παιδικών κατασκηνώσεων αρχίζει 
την 1η Ιουνίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου 
έτους.

Για τη φιλοξενία των κατασκηνωτών πρέπει να πλη−
ρούνται τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. οικ. 1277/1989 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 199 τ. Β΄).

Για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών και 
των δύο φύλων στις ίδιες κατασκηνωτικές περιόδους 
οι κατασκηνώσεις πρέπει να λειτουργούν σε χωριστές 
κοινότητες με χωριστούς κοιτώνες και εγκαταστάσεις 
υγιεινής.

Άρθρο 4

Για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων 
απαιτείται η στελέχωσή τους με τον ακόλουθο αριθμό 
στελεχών και προσωπικού:

1. Ενός (1) Συντονιστή αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαί−
δευσης ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά 
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η απόφοιτοι 
παλαιού τύπου Γυμνασίου με ευδόκιμο κατασκηνωτική 
εμπειρία.

2. Ενός (1) Επιμελητή για κάθε (60) κατασκηνωτές 
αποφοίτου Β΄ τάξεως Λυκείου ή 4ης τάξεως παλαιού 
τύπου Γυμνασίου.

3. Ενός (1) Ομαδάρχη για κάθε δέκα (10) παιδιά.
Τα στελέχη αυτά πρέπει να είναι του αυτού φύλου με 

τους κατασκηνωτές.
4. Ενός (1) Ιατρού.
5. Ενός (1) Νοσοκόμου.
Να εξασφαλιστεί η πλαισίωση της παιδικής κατασκή−

νωσης με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο 
προσωπικό σε τρόπο ώστε ο αριθμός των στελεχών 
και του προσωπικού να μην υπολείπονται του 25% για 
εξοχές μέχρι 150 παιδιά, χωρίς στο ποσοστό αυτό να 
υπολογίζεται και το προσωπικό που προορίζεται να 
καλύψει τις ανάγκες της παιδικής κατασκήνωσης, στην 
περίπτωση που σ’ αυτή θα φιλοξενηθούν παιδιά με ανα−
πηρίες.

Για παιδικές κατασκηνώσεις που φιλοξενούν πέραν 
των 150 παιδιών το προσωπικό να μην είναι λιγότερο 
του ποσοστού 20% των φιλοξενουμένων παιδιών.

Σε όσες παιδικές κατασκηνώσεις φιλοξενούνται παιδιά 
με αναπηρίες προσλαμβάνεται επί πλέον το παρακάτω 
προσωπικό:

1. Ένας (1) Ιατρός

2. Ένας (1) Νοσηλευτής για κάθε πενήντα (50) κατα−
σκηνωτές.

3. Ένας (1) Συνοδός για κάθε πέντε (5) αυτοεξυπηρε−
τούμενα άτομα με νοητική υστέρηση.

4. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με νοητική 
υστέρηση, που επιβαρύνονται και με άλλα προβλήματα 
υγείας όπως: επιληψία, αυτισμό κ.α. και δεν αυτοεξυ−
πηρετούνται.

5. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με νοητική 
υστέρηση που είναι με βαριά σωματική αναπηρία και 
δεν αυτοεξυπηρετείται.

6. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με αυτισμό 
που αυτοεξυπηρετούνται.

7. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με αυτι−
σμό που δεν αυτοεξυπηρετείται και έχει βεβαρημένη 
κατάσταση υγείας.

8. Ένας (1) Συνοδός για κάθε τέσσερα (4) άτομα με 
προβλήματα όρασης (τυφλοί και μερικώς βλέποντες) ή 
ακοής που δεν έχουν άλλες αναπηρίες.

9. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με προβλή−
ματα όρασης (τυφλοί και μερικώς βλέποντες) ή ακοής 
που έχει παράλληλα και άλλες αναπηρίες π.χ. τυφλο−
κωφά, νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές κ.α.

10. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με εγκε−
φαλική παράλυση ή παραπληγία που αυτοεξυπηρετού−
νται.

11. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με εγκε−
φαλική παράλυση ή παραπληγία − τετραπληγία που δεν 
αυτοεξυπηρετείται.

12. Ένας (1) Συνοδός για κάθε πέντε (5) άτομα με προ−
βλήματα ψυχικής υγείας (νόσους ή διαταραχές), εφόσον 
δεν κρίνονται − με γνωμάτευση ιατρού − επιθετικά ή 
επικίνδυνα.

13. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με προ−
βλήματα ψυχικής υγείας (νόσους ή διαταραχές), εφό−
σον κρίνονται − με γνωμάτευση ιατρού − επιθετικά ή 
επικίνδυνα.

Άρθρο 5

Παιδικές κατασκηνώσεις που οργανώνονται με ίδια 
μέσα από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα για να λειτουργήσουν απαιτείται άδεια ίδρυ−
σης και άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. οικ. 1277/1989 απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. 199 τ. Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. Υ7α/Γ.Π./οικ/84729 (11)
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως 

κατάλληλων για άσκηση των γιατρών.

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955.




