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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 95

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

31 Ιανουαρίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.30211/31323/1505
(1)
Αύξηση του ποσού που καταβάλλεται από το Ταμείο Προ−
νοίας Δικαστικών Επιμελητών για έξοδα κηδείας.

Αύξηση του ποσού που καταβάλλεται από το Ταμείο Προ−
νοίας Δικαστικών Επιμελητών για έξοδα κηδείας..
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή−
λων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α’ Διοίκησης
Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το
Α΄ εξάμηνο του 2006 ..................................................................
Διαβάθμιση θέσεων Γραφείου Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και καθορισμός καθηκόντων των υπαλλήλων που
θα υπηρετούν στις θέσεις αυτές .....................................
Τροποποίηση της απόφασης Υ10γ/οικ.62278/1.7.2003
(ΦΕΚ 856/τ.Β΄) ....................................................................................
Τροποποίηση του Παραρτήματος της υπουργικής
απόφασης 122888/2005 (Β΄274), περί ορισμού φυ−
τοϋγειονομικών ελεγκτών ......................................................
Απασχόληση του μονίμου προσωπικού της Υπηρεσί−
ας Πολιτικής Αεροπορίας κατά τις απογευματινές
ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας ή πέραν αυτού, για το χρονι−
κό διάστημα από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006 ................
Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ/11754/
6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/Β/17.10.2003) απόφασης Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης περί « Προϋποθέσεων έκδο−
σης – χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων» ..............
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Σορτάνου Ρέα του Νικολάου ......
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην Καράμπαλη Θεώνη του
Κων/νου και της Γαρυφαλλιώς ..........................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του μόνιμου
υπαλλήλου του δημοτικού αθλητικού κέντρου
Αργοστολίου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ...............................
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στο υπ’ αριθμ. 80015/24491/
1621/15.12.2005 απόφαση του Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας ................................ 11

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 620/1977
(ΦΕΚ Α΄ 171) «Περί τροποποιήσεως του α.ν. 2682/1940
Περί ιδρύσεως του Ταμείου Προνοίας Αμίσθων Δικαστι−
κών Κλητήρων και άλλων τινών διατάξεων»
2. Τις υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 (Β΄ 598), 80026/9.6.2004
(Β΄ 883) και 80045/23.8.2004 (Β΄ 1293) κοινές αποφάσεις
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας».
3. Την υπ’ αριθμ. 9/4/12.4.2005 απόφαση του Δ.Σ. του
Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται ετήσια επιβάρυνση στον προϋπολο−
γισμό του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών,
ύψους 10.000 € και θα καλυφθεί από το οργανικό πλε−
όνασμα του Ταμείου.
7. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης,
που διατυπώθηκε κατά την 20ή Συνεδρίαση του Α΄ Κλι−
μακίου στις 22.12.2005, αποφασίζουμε:
Το προβλεπόμενο ποσό από τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 6 του ν. 620/1977 (ΦΕΚ Α΄ 171), όπως
έχει διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμ. Φ.424/1627/16.12.1997
υπουργική απόφαση που καταβάλλεται από το Ταμείο
Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών για έξοδα κηδείας,
αυξάνεται από 1.173,88 σε 1.500 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

NIK. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. Υ10β/Γ. Π. 129831
(2)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Κεντρικής Υπηρεσίας της Α’ Διοίκησης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Α΄ εξάμηνο του 2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 αρθ. 16.
2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α΄ Δ.Υ.ΠΕ. Νοτίου
Αιγαίου, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων
δώδεκα ευρώ (18.512 €) η οποία θα βαρύνει το προϋπο−
λογισμό της Α΄ Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
5. Το υπ’ αριθμ. Δ2.1/οικ.3496/22.11.2005 έγγραφο της
Α΄ Δ.Υ.ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση είκοσι ενός
(21) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α’ Διοίκη−
σης Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και μέχρι
τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (4.137) ώρες από
1.1.2006 έως 30.6.06.
Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται
αναγκαία για την αντιμετώπιση εποχιακών εκτάκτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως:
• Εφαρμογή του έργου Δήλος της Κοινωνίας της
Πληροφορίας.
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας του ενιαίου προγράμμα−
τος προμηθειών των Νοσοκομειακών Μονάδων της ΔΥΠΕ.
• Παρακολούθηση των νέων διαδικασιών διαχείρισης
των Κέντρων Υγείας.
• Σύνταξη του Απολογισμού 2005.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή
και τις ώρες από 15.00 έως 20.00.
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η Ευ−
αγγελία Δεσύπρη.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή
απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006.
Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή
της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

F
Αριθ. ΔΥ(3−4)α/Γ.Π.οικ. 4480
(3)
Διαβάθμιση θέσεων Γραφείου Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθο−
ρισμός καθηκόντων των υπαλλήλων που θα υπηρε−
τούν στις θέσεις αυτές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 55 παρ. 13 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 90).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.
3. Του άρθρου 7 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συ−
στήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκη−
σης» (ΦΕΚ 151 Α).
4. Του άρθρου 10 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διαβαθμίζονται οι τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλ−
λήλων, που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 30
παρ. 9 του ν. 1558/1985 για την εξυπηρέτηση του Γρα−
φείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ως εξής:
α. Μία (1) θέση με βαθμό Α – Β.
β. Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Γ – Ε.
2. Καθορίζονται τα καθήκοντα των υπαλλήλων που θα
αποσπασθούν στις παραπάνω θέσεις ως εξής:
α. Ο υπάλληλος με βαθμό Α ή Β εκτελεί χρέη Προϊ−
σταμένου, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες όλων
όσων υπηρετούν στο Γραφείο αυτό με σκοπό την άρτια
λειτουργία και αποδοτικότητά του. Φροντίζει για όλα
τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας που
αφορούν το προσωπικό του Γραφείου όπου υπηρετεί
και ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Γενικός
Γραμματέας.
β. Οι λοιποί υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντα που τους
αναθέτει ο Προϊστάμενος ή απευθείας ο Γενικός Γραμ−
ματέας για την εξυπηρέτηση του οποίου αποσπώνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

F
Αριθ. Υ10γ/οικ.
(4)
Τροποποίηση της απόφασης Υ10γ/οικ.62278/1.7.2003
(ΦΕΚ 856/τ.Β΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 67/1968
β) του ν.δ. 127/1974 άρθρο 5 παρ. 1
γ) των π.δ. 415/1994, 147/1997, 204/1998
δ) την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1579/1985 όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 20 του
ν.1963/1991.
ε) την παρ. 1 του άρθρου 21 και το άρθρο 132 του
ν.2071/1992.
στ) το άρθρο 1 του ν. 2194/1994.
ζ) Την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2256/1994
2. Την υπ’ αριθμ. 356/75 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Την από 10.4.2003 πρόταση του Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Τις υπ’ αριθμ. Α9γ/38800/20.11.1998 και Υ10γ/126893/
29.12.2002 υπουργικές αποφάσεις.
5. Την υπ’ αριθμ. Υ10γ/οικ.62278/1.7.2003 (ΦΕΚ 856/τ.Β΄)
υπουργική απόφαση.
6. Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 (ΦΕΚ 517/17.3.2004)
απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Υ10γ/οικ.62278/1.7.2003
(ΦΕΚ 856/τ.Β΄) υπουργική απόφαση, περί αναστολής εκ−
πλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου υπόχρεων γιατρών και
αντικαθιστούμε την πρώτη παράγραφο ως ακολούθως:
«Αναστέλλουμε την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου
των γιατρών για ειδίκευση και μόνο, σε όλες τις ιατρικές
ειδικότητες που αναφέρονται στο π.δ. 415/1994, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το 147/1997 όμοιο και στο π.δ. 204/1998.»
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα την
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 115062
(5)
Τροποποίηση του Παραρτήματος της υπουργικής από−
φασης 122888/2005 (Β΄274), περί ορισμού φυτοϋγει−
ονομικών ελεγκτών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2147/1952 (Α΄155) «Περί προλήψεως και κα−
ταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και
περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας»,
άρθρα 4 και 34α όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 2538/1997 (Α΄242).
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 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του π.δ. 365/2002 (Α΄307) «Μέτρα προστασίας κατά
την εισαγωγή στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμών επιβλαβών για
τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής
τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
2000/29/Ε.Κ. του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ,
93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ,
2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», άρθρο 2, πα−
ράγραφος 1, εδάφιο ζ), περίπτωση IV, όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004(Β΄1533) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέ−
ξανδρο Κοντό».
3. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Κέντρων Προ−
στασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.
4. Την από 15.12.2005 εισήγηση της Διεύθυνσης Προ−
στασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της υπουργικής απόφασης 122888/
2005 (Β΄274), τροποποιείται ως ακολούθως.
α. Στο σημείο 1: η στήλη 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αλβανιώτου Βασιλεία του Πανάγου,
Δημάκος Πιέρρος του Παναγιώτη,
Κόνδη Αγγελική του Δημητρίου,
Μητσόπουλος Γεώργιος του Στυλιανού,
Μπαλωμένου Αδαμαντία του Ηλία,
Φωτοπούλου Αγγελική του Δημητρίου»
β. Στο σημείο 3: η στήλη 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Βλαχάκης Μαρίνος,
Ροδιτάκη Μαρία,
Σταματάκης Πέτρος,
Τζεϊρανάκης Λεωνίδας του Γεωργίου,
Τρουλλάκης Ιωάννης του Γεωργίου»
γ. Στο σημείο 4: η στήλη 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανδρίτσος Παρασκευάς του Γεωργίου,
Δαδάκης Ευστράτιος του Πασχάλη,
Καρυώτης Δημήτριος του Νικολάου,
Κασίναλης Αθανάσιος του Αποστόλου,
Κατσώρας Γεώργιος του Αθανασίου,
Μακρίδου Ευγενία του Φιλίππου,
Πολυμέρου Βάιος του Ανέστη,
Πιτσιάβα – Δανιήλ Ειρήνη του Βασιλείου»
δ. Στο σημείο 6: στη στήλη 3 διαγράφεται το όνομα
«Σιδέρης Αντώνιος»
ε. Στο σημείο 7: στη στήλη 3 διαγράφεται το όνομα
«Αθανασίου Χρήστος του Γεωργίου» και προστίθενται
το όνομα «Μόσχος Θεόδωρος του Νικολάου»
στ. Στο σημείο 8: η στήλη 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γάσδαγλης Δημήτριος του Μιχαήλ,
Κανελλόπουλος Παναγιώτης του Μιχαήλ,
Λόη Παναγιώτα του Φωτίου,
Κούτρα Μαρία του Αντωνίου,
Μπαστάκη Ευγενία του Γεωργίου,
Μωράτης Νικόλαος του Δημητρίου,
Ντάκουλα Μαριάνθη του Ευαγγέλου,
Ράπτης Βασίλειος του Λάμπρου,
Τσιαμούρα Ανθή του Θωμά»
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθ. Δ9/Α/1002/435
(6)
Απασχόληση του μονίμου προσωπικού της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας κατά τις απογευματινές ώρες
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας ή πέραν αυτού, για το χρονικό διάστημα από
1.1.2006 μέχρι 31.12.2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του β.δ. 83/1972 «Περί
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κανονισμού Οργανώσεως και Προσωπικού της ΥΠΑ»
και του άρθρου 137 του π.δ. 647/1981 «Περί Οργανισμού
της ΥΠΑ», που διατηρούνται σε ισχύ με το π.δ. 56/1989
όπου προβλέπεται «ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο−
ρίας υποχρεούται να εξυπηρετεί τας πάσης φύσεως
ανάγκας της Πολιτικής Αεροπορίας, εν γένει συνεχώς
καθ΄ άπαν το 24ωρο και καθ΄ απάσας ανεξαιρέτως τας
ημέρας του έτους».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου.…..» και άλλες συναφείς διατάξεις (297Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες δι−
ατάξεις».
4. Τις διατάξεις του αρ. 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (98 Α).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη, ύψους 19.750.000 Ευρώ,
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προϋπολογι−
σμού ΥΠΑ, ειδικός φορέας 39/120, Οικονομικού έτους
2006.
6. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης στο μόνι−
μο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
για απασχόλησή του, προς αντιμετώπιση λειτουργικών
αναγκών κατά τις κατωτέρω διακρίσεις:
Α) Μέχρι (1.719) υπάλληλοι που υπηρετούν στους Κρα−
τικούς Αερολιμένες Αθηνών (608) άτομα, Θεσσαλονίκης
(204) άτομα, Κερκύρας (100) άτομα, Ηρακλείου (167) άτο−
μα, Ρόδου (106) άτομα, Κώ (55) άτομα, στην Υπηρεσία
Ελέγχου Περιοχής (ΥΕΠ) (416) άτομα, στο Κέντρο Ηλε−
κτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) (41)
άτομα, στην Μονάδα Πτητικών Μέσων (9) άτομα, στο
RADAR Υμηττού (4) άτομα και στον Τηλεπικοινωνιακό
Σταθμό Υμηττού (9) άτομα και εργάζονται κατά φυλα−
κές, θα απασχολούνται κατά μήνα και ανά υπάλληλο
και μέχρι:
• 42,5 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλήρω−
ση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 25 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.
• 30 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας.
• 13 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 4 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
Β) Μέχρι (567) υπάλληλοι, που υπηρετούν στους
Κρατικούς Αερολιμένες Λήμνου (24) άτομα, Μυτιλήνης
(47) άτομα, Σάμου (31) άτομα, Χίου (36) άτομα, Αλε−
ξανδρούπολης (53) άτομα, Χανίων (52) άτομα, Σκιάθου
(14) άτομα, Μυκόνου (27) άτομα, Καβάλας (33) άτομα,
Σαντορίνης (29) άτομα, Ζακύνθου (26) άτομα, Κεφαλ−
ληνίας (28) άτομα, Μήλου (8) άτομα, Πάρου (8) άτομα,
Αράξου (14) άτομα, Αστυπάλαιας (2) άτομα, Καλαμάτας
(16) άτομα, Ακτίου (10) άτομα, Καρπάθου (14) άτομα,
Σύρου (9) άτομα, Νάξου (8) άτομα, Κυθήρων (11) άτομα,

Ιωαννίνων (27) άτομα, στα Δημοτικά Αεροδρόμια Λέρου
(2) άτομα, Κάσου (2) άτομα και Σητείας (4) άτομα, στα
Ραδιοβοηθήματα Παλαιοχώρας (2) άτομα, Αράξου (2)
άτομα, Διδύμου (1) άτομο, Σητείας (3) άτομα, Τηλεπικοι−
νωνιακούς Σταθμούς Θάσου (2) άτομο, Ακαρνανικών (4)
άτομα, Μοναστηρίου (2) άτομο, στο RADAR Λευκάδας
(1) άτομο, και στις Μονάδες εξυπηρέτησης αεροσκαφών
γενικής αεροπορίας Τανάγρας (4) άτομα και Πάχης (11)
άτομα που εργάζονται κατά φυλακές ή όλες τις ημέ−
ρες του μήνα, θα απασχολούνται κατά μήνα και ανά
υπάλληλο και μέχρι:
• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 37 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι τη 10η νυκτερινή ώρα.
• 50 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλή−
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφόσον
προβλέπονται από το οικείο πρόγραμμα εργασίας του
Αερολιμένα).
• 25 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας (εφόσον προβλέπονται από το οικείο
πρόγραμμα εργασίας του Αερολιμένα).
Γ) Μέχρι (40) υπάλληλοι που υπηρετούν στους Κρα−
τικούς Αερολιμένες Ικαρίας (6) άτομα, Καστοριάς (7)
άτομα, Κοζάνης (8) άτομα, Ν. Αγχιάλου (10) άτομα, Σκύ−
ρου (3) άτομο, Καλύμνου (5) άτομα και στο Δημοτικό
Αεροδρόμιο Καστελλόριζου (1) άτομα και εργάζονται
όλες τις ημέρες του μήνα, θα απασχολούνται κατά μήνα
και ανά υπάλληλοι και μέχρι:
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
• 10 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 32 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες
ημέρες από την λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου ερ−
γασίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.
• 15 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφόσον προβλέ−
πονται από το οικείο πρόγραμμα εργασίας του Αερο−
λιμένα).
• 28 ώρες τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες για συ−
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφό−
σον προβλέπεται στο οικείο πρόγραμμα εργασίας του
Αερολιμένα).
Δ) Μέχρι (681) υπάλληλοι που υπηρετούν, στην Κεντρι−
κή Υπηρεσία (540) άτομα, στο Λογιστικό και Εφοδιαστι−
κό Κέντρο (63) άτομα, στην Σχολή Πολιτικής Αεροπο−
ρίας (25) άτομα, στην Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής (5)
άτομα και στους Κρατικούς Αερ/νες Αθηνών (32) άτομα,
Θεσσαλονίκης (2) άτομα, Κερκύρας (2) άτομα, Ηρακλεί−
ου (5) άτομα, Ρόδου (6) άτομα, Καβάλας (1) άτομο και
Νάξου (1) άτομο,, που εργάζονται όλες τις ημέρες του
μήνα, θα απασχολούνται κατά μήνα και ανά υπάλληλο
και μέχρι:
• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 45 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες
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ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 2 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
Ε) Μέχρι (8) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο
Διοικητού και μέχρι (9) υπάλληλοι που υπηρετούν στο
Γραφείο Υποδιοικητού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα, θα απασχο−
λούνται κατά μήνα και ανά υπάλληλο και μέχρι:
• 60 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.
• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.
2. Οι υπάλληλοι της ΥΠΑ που εργάζονται στο Νέο
Αερολιμένα Αθηνών, θα απασχολούνται εκεί κατά τις
απογευματινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας ή πέραν αυτού.
3. Οι υπάλληλοι της ΥΠΑ δεν μπορούν σε καμία πε−
ρίπτωση να μετέχουν παράλληλα σε περισσότερα από
ένα προγράμματα απασχόλησης που καθορίζονται στην
παρ. 1 (περ. Α΄ έως και Ε΄) της απόφασης αυτής.
Οι Αερολιμενάρχες των Κρατικών Αερολιμένων Αθη−
νών, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου και Κω
καθώς και ο Συντονιστής της Υπηρεσίας Ελέγχου Περι−
οχής και ο Διευθυντής Συντονισμού ΚΑΑ έχουν ενταχθεί
στην ανωτέρω Α΄ κατηγορία μπορούν δε, λόγω της
φύσης του έργου τους να κάνουν χρήση των προβλε−
πόμενων για τις κατηγορίες αυτές κατά μήνα ωρών,
ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.
4. Σε περίπτωση μετακίνησης, απόσπασης ή μετάθε−
σης υπαλλήλων, αυτοί θα πραγματοποιούν υπερωρια−
κή κ.λ.π. απασχόληση στην μονάδα που μετακινούνται,
αποσπώνται ή μετατίθενται με αντίστοιχη μείωση του
αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων της μονάδος
από την οποία μετακινούνται.
5. Τα προγράμματα εργασίας κάθε Μονάδας, θα εμ−
φανίζουν τις κατά περιπτώσεις προβλεπόμενες ώρες
λαμβανομένου υπόψη και του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας, ο αρμόδιος δε Προϊστάμενος θα έχει την
ευθύνη της βεβαίωσης των πραγματοποιούμενων ανά
μήνα ωρών, οι οποίες και θα περιλαμβάνονται σε μηνι−
αίες καταστάσεις που θα διαβιβάζει στο ΛΕΚ για την
αποζημίωσή τους.
6. Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι αποσπασμέ−
νοι ή οι παρέχοντες έργο στην ΥΠΑ μόνιμοι υπάλληλοι
άλλων δημοσίων υπηρεσιών, εντός του προσδιοριζό−
μενου με την παρούσα απόφαση συνολικού αριθμού
υπαλλήλων, η σχετική δε βεβαίωση των πραγματοποι−
ούμενων ανά μήνα ωρών για τους παρέχοντες έργο
στην ΥΠΑ, θα χορηγείται από τον Γ.Δ.Δ.Υ.
7. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω ώρες θα είναι αυστη−
ρά πραγματικές και θα εξαντλούνται μόνο εφόσον το
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επιβάλλουν επείγουσες και αναπότρεπτες υπηρεσιακές
ανάγκες λειτουργικότητας της κάθε Μονάδας.
8. Για το σκοπό αυτό καθιστούμε προσωπικά υπεύ−
θυνους τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους Προϊστα−
μένους των Οργανικών Μονάδων, οι οποίοι πέραν του
καταλογισμού της αντίστοιχης δαπάνης, θα υπέχουν
και πειθαρχική ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση με
τα ανωτέρω.
9. Οι ώρες υπερωριακής και λοιπής απασχόλησης
καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων υπαλλήλων,
πρέπει να είναι μέσα στα όρια των 19.750.000 Ευρώ μη
επιτρεπομένης οποιασδήποτε υπέρβασης της δαπάνης
αυτής.
10. Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συ−
νολική ετήσια δαπάνη ύψους 19.750.000 Ευρώ η οποία
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού ΥΠΑ,
ειδικός φορέας 39/120, οικονομικού έτους 2006 και επί
ΚΑΕ 0511,0512.
11. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2006 μέχρι
31.12.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθ. 610
(7)
Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ/11754/
6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/Β/17.10.2003) απόφασης Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης περί « Προϋποθέσεων έκδοσης
– χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επι−
χειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22.4.2005
« Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» αρ. 50 «Γενικοί Γραμματείς» και
αρ. 54 « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
β. Τις διατάξεις του Ν. 1624/1951 (ΦΕΚ 7/Α/8.1.1951) και
του Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993).
γ. Τις διατάξεις του ν. 2636/1998 «Σύσταση εταιρειών
κ.λ.π. και τροποποίηση της Νομοθεσίας για τον Τουρι−
σμό» (ΦΕΚ 198/Α/27.8.1998).
δ. Τον ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας τεχνολογίας με
την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001)
άρθρο 24 παρ. 4.
ε. Τον ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76/Α/1989) «Σύσταση Υπουρ−
γείου Τουρισμού κ.λ.π.).
στ. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (Αρμοδιότητες του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρι−
σμού» (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004).
ζ. .Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85 Α).
η. Τις διατάξεις του π.δ. 123/18.3.2004 «Διορισμός
Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» .
θ. Την υπ’ αριθμ. Υ165/16.6.05 (ΦΕΚ 150/Γ/22.6.05) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουριστι−
κής Ανάπτυξης με την οποία διορίζεται ο Βασίλειος
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Ριζάς του Κων/νου στη θέση του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
ι. Τις διατάξεις του π.δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α/25.9.2001)
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση Υπηρεσιών
και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρι−
σμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση
των αναγκαίων λεπτομερειών».
ια. Τις διατάξεις του π.δ. 343/2001 «Οργανισμός Διάρ−
θρωσης Υπηρεσιών του ΕΟΤ» (ΦΕΚ 231/Α/11.10.2001).
ιβ. Την υπ’ αριθμ. Τ/10004/1.10.2002 (ΦΕΚ 1339/Β/
16.10.2002) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης περί
«Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας τουριστικών ανα−
βατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση
επιβατών και λειτουργία Χιονοδρομικών κέντρων».
ιγ. Την υπ’ αριθμ. Τ/6888/4.7.2003 (ΦΕΚ 959/Β/11.7.2003)
απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Καθορισμού προ−
διαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων».
ιδ. Την υπ’ αριθμ. Τ/11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/Β/
17.10.2003) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Προ−
ϋποθέσεων έκδοσης – χορήγησης ειδικού σήματος λει−
τουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων».
ιε. Το π.δ. 12/9.1.2004 (ΦΕΚ 7/Α/16.1.2004) περί «Εγκα−
ταστάσεων με συρματόσχοινα για την μεταφορά προ−
σώπων: Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης
Μαρτίου (L 106/3.5.2000 της Επίσημης Εφημερίδας των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)».
Ιστ. Τα υπ’ αριθμ. 501648/6.12.2005 και 501649/6.12.2005
έγγραφα του Προέδρου του ΕΟΤ.
ιζ. Την ανάγκη συμπλήρωσης – τροποποίησης της Τ/
11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/Β/17.10.2003) απόφασης Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης περί «Προϋποθέσεων έκδοσης – χο−
ρήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις
Χιονοδρομικών Κέντρων», με την προσθήκη σ΄ αυτήν δύο
επιπλέον δικαιολογητικών στα υπάρχοντα, της μετατρο−
πής της παραγράφου 6.3 σε παράγραφο 7, της παραγρά−
φου 7 σε 8, της παραγράφου 8 σε 9., και της συμπλήρωσης
με δύο επιπλέον παραγράφους 10 και 11, ώστε να υπάρξει
περισσότερο εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων
αυτών και να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρερμηνείες
κατά την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.
ιη. Την ανάγκη α) παράτασης εκ νέου της προθεσμίας
εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Τ/11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/
Β/17.10.2003) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί
«Προϋποθέσεων έκδοσης – χορήγησης ειδικού σήματος
λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων»,
(η οποία είχε παραταθεί μέχρι 31.5.2005 με την υπ’ αριθμ.
11448/2004, ΦΕΚ 1954/Β/30.12.2004. απόφαση Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης) και β) παράτασης της προθε−
σμίας εναρμόνισης των υφισταμένων χιονοδρομικών
κέντρων με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την ίδρυση
των Χιονοδρομικών Κέντρων, (που καθόριζε η πιο πάνω
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης μέχρι 11.7.2005),
ώστε να υπάρξει αφενός μεν χρονικό διάστημα για να
συμμορφωθούν τα χιονοδρομικά κέντρα ώστε να απο−
κτήσουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και να μπορέσουν
να λειτουργήσουν νόμιμα την παρούσα χειμερινή περί−
οδο, και αφετέρου να μπορέσουν να εναρμονισθούν με
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, αποφασίζουμε:
1. Συμπληρώνουμε – τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Τ/
11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/Β/17.10.2003) απόφαση Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης περί «Προϋποθέσεων έκδοσης – χο−

ρήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις
Χιονοδρομικών Κέντρων», ως κατωτέρω:
− Στην παράγραφο 5 συμπληρώνεται ως Ιστ): αίτηση
επιχειρηματία για την έγκριση διακριτικού τίτλου της
επιχείρησης και ως Ιζ): αίτηση του επιχειρηματία όπου
θα προτείνεται η έγκριση υπευθύνου Προϊσταμένου Λει−
τουργίας Χιονοδρομικού Κέντρου συνοδευομένη από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλοι γνώσης ξένης
γλώσσας και τουριστικής εκπαίδευσης, αντίγραφο ποι−
νικού μητρώου και πιστοποιητικό υγείας, αποδοχή εκ
μέρους του της συγκεκριμένης θέσης και αποδεδειγμέ−
νη προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο).
− Η παράγραφος 6.3 μετατρέπεται σε 7, η παράγραφος
7 σε 8 και η παράγραφος 8 σε 9.
− παράγραφος 10 : Η λειτουργία των επιχειρήσεων των
Χιονοδρομικών Κέντρων χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
θεωρείται παράνομη και επισύρει την επιβολή προστίμου
μέχρι 14.680 € ( παρ.4α του άρθρου 4 Ν. 2160/93) καθώς
και τις λοιπές προβλεπόμενες στον ίδιο νόμο κυρώσεις.
− Παράγραφος 11 : Ειδικά για τα Χιονοδρομικά Κέντρα
που λειτουργούν σε συνδυασμό με ξενοδοχεία κλασσικού
τύπου πέντε τεσσάρων ή τριών αστέρων, ή ξενοδοχείο
τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων τεσσάρων ή τριών
αστέρων ή ξενοδοχεία μικτής λειτουργικής μορφής ή
αντίστοιχους τύπους ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας
άνω των δύο αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι οι
ξενοδοχειακές κλίνες ανεγείρονται με βάση τις ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές ή έχουν ανεγερθεί στο παρελθόν
με τις τότε ισχύουσες για την δυναμικότητα και την τάξη
τους τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να υποβάλουν όλα
τα απαιτούμενα βάσει της παρούσης απόφασης δικαι−
ολογητικά (πλήν των υποβληθέντων παραβόλων για το
ξενοδοχείο), προκειμένου να τροποποιηθεί η απόφαση
χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, στην ξε−
νοδοχειακή μονάδα, ώστε να συμπεριληφθεί και η εγκα−
τάσταση του Χιονοδρομικού κέντρου.
2. Παρατείνουμε εκ νέου την προθεσμία εφαρμογής
της υπ’ αριθμ. Τ/11754/6.10.03/ΦΕΚ1536/17.10.2003 από−
φασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Προϋποθέσεων
έκδοσης – χορήγησης Ειδικού Σήματος λειτουργίας σε
επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων», (η οποία είχε
παραταθεί μέχρι 31.5.2005 με την υπ’ αριθμ. 11448/2004,
ΦΕΚ 1954/Β/30.12.2004 − απόφαση Υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης), μέχρι 31.10.06, για τις περιπτώσεις εξ αυτών
που έχουν υποβάλει φάκελο στον ΕΟΤ με:
− Κανονισμό Λειτουργίας Αναβατήρων (προς έγκριση),
− Πιστοποιητικό πυρασφαλείας ή μελέτη και αρ. πρωτ.
υποβολής της στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
− Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(ΜΠΕ ), ή μελέτη και αρ. πρωτ. υποβολής της στην αρ−
μόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.
− Υπεύθυνη Δήλωση για τις αποκλίσεις της εγκατά−
στασης του Χιονοδρομικού Κέντρου, από τις ισχύουσες
προδιαγραφές (αναλυτική περιγραφή), το ποσοστό από−
κλισης και τον βαθμό δυσκολίας ως προς την εναρμό−
νιση σ΄ αυτές.
3. Παρατείνουμε την προθεσμία για την εναρμόνιση
των επιχειρήσεων των υφισταμένων Χιονοδρομικών Κέ−
ντρων με τις ισχύουσες προδιαγραφές « για την ίδρυση
των Χιονοδρομικών Κέντρων», ( που όριζε 11.7.2005 η
ίδια πιο πάνω απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης)
μέχρι 31.10.2007.
4. Ο ΕΟΤ εξουσιοδοτείται για την έκδοση αποφάσε−
ων, σχετικών με τις ανωτέρω παρατάσεις, για κάθε μία
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επιχείρηση Χιονοδρομικού Κέντρου ξεχωριστά, εφόσον
πληρούνται οι τεθείσες στην προηγουμένη παράγραφο
προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 10734
(8)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Σορτάνου Ρέα του Νικολάου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 10734/9.1.2006 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στην Σορτάνου Ρέα του Νικολάου
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
Αριθ. 3455/2005
(9)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Καράμπαλη Θεώνη του Κων/νου και
της Γαρυφαλλιώς.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3455/23.11.2005 απόφαση του Νομάρχη
Ανατ. Αττικής χορηγείται στην Καράμπαλη Θεώνη άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
Αριθ. 23
(10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του μόνιμου υπαλ−
λήλου του δημοτικού αθλητικού κέντρου Αργοστο−
λίου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 197 του π.δ. 410/1995 περί
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
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2. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 άρθρο 16 και ν. 2503/
1997 άρθρο 12, παρ. 10 και ν. 2738/1999 άρθρο 25, παρ.
7.
3. Τις διατάξεις της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/
31.12.2003 του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι για την ομαλή και απρόσκοπτη λει−
τουργία των υπηρεσιών του Δ.Α.Κ.Α. είναι ανάγκη όπως
καθιερωθεί υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέραν από
το κανονικό ωράριο εργασίας για την αντιμετώπιση
αναγκών που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν μέσα στο
ωράριο εργασίας λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού
που υπηρετεί στο Αθλητικό Κέντρο και των αυξημέ−
νων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω φόρτου
εργασίας και για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Α.Κ.Α,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2006 υπερωριακή εργασία
στο μόνιμο προσωπικό:
1) Στην υπηρεσία καθαριότητας:
Υπάλληλοι: 1 Ώρες: 270 Δαπάνη: 3.000,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6011 με πίστωση
του Προϋπολογισμού του Δ.Α.Κ.Α. οικ. έτους 2006.
Η εργασία του υπαλλήλου θα γίνει πέραν του κανο−
νικού ωραρίου εργασίας, κατά τις Κυριακές.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα
από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργοστόλι, 13 Ιανουαρίου 2006
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στο ΦΕΚ 1883/30.12.2005, τεύχος Δεύτερο, στο οποίο
δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 80015/24491/1621/15.12.2005
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, συγκρότησης του Δευτέρου Κλιμακίου του
Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), γίνεται η εξής
διόρθωση:
από το εσφαλμένο «.....την Αέκκα Αναστασία του Χρή−
στου, ομοίως.»
στο σωστό «.....την Λέκκα Αναστασία του Χρήστου,
ομοίως.»
(Από το Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας)
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• 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.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• 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.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* 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.
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

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr

