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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 4290/Γ4−510 (1)
Καθορισμός αμοιβής των στατιστικών οργάνων για τη 

διενέργεια, κατά το έτος 2006, της Έρευνας Επιχει−
ρήσεων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» και 

των π.δ. 1143/1980 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ» και π.δ. 
226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

β. του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 με θέμα «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005),

γ. του άρθρου 10 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της 
Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδος (ΓΓ ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοι−
κητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθ−
μιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών 
εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

δ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου 
Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις»,

ε. του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «περί παροχής κινή−
τρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομι−
κής ανάπτυξης της Χώρας», όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 8 του ν. 2129/1993 με θέμα «Αύξηση συντάξεων 
και άλλες διατάξεις»,

στ. της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 
τ. Β/2005), όπως ισχύει,

2. την υπ’ αριθμ. 10420/Γ4−1307/19.9.2005 (ΦΕΚ 1386 
τ.β./7.10.2005) υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάθεση, 
έγκριση και προκήρυξη διενέργειας, κατά τα έτη 2005 



5922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

και 2006, της Έρευνας Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρε−
σιών».

3. Την ανάγκη επέκτασης του Κανονισμού 58/97 ΕΚ της 
20.12.1996 του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τις Στατιστικές 
Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων με στόχο την παρακο−
λούθηση των νέων οικονομικών δεδομένων.

4. Τη συμφωνία χρηματοδότησης με αριθ. 2004 44201 
016, ύψους 77.000,00 EΥΡΩ, η οποία έχει υπογραφεί 
μεταξύ της Γ.Γ. ΕΣΥΕ και του Στατιστικού Γραφείου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT) και η οποία 
αφορά στη διενέργεια της Έρευνας Επιχειρήσεων Πα−
ροχής Υπηρεσιών (Business Services).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα χιλιάδων 
(30.000,00) ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2006, συμπε−
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. 
φορέα 23−750 (ΚΑΕ 5354) του τακτικού προϋπολογισμού 
της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Η ανωτέρω δαπάνη δεν είναι νέα διότι 
έχει προβλεφθεί στην υπουργική απόφαση που αναφέ−
ρεται στο στοιχείο 2 του σκεπτικού.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από εμβάσματα 
της ΕΕ, τα οποία θα σταλούν στο λογαριασμό της ΓΓ 
ΕΣΥΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την κοινή 
απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών 
9611/3860/3.4.1980 με θέμα: «Εμφάνιση δοσοληψιών του 
Ελληνικού Δημοσίου μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» 
και, μέσω του Υπολόγου Συμψηφισμού, θα εγγραφούν 
στον Προϋπολογισμό της Γ.Γ. ΕΣΥΕ (ειδ. φορέας 23−750 
και ΚΑΕ 5354).

Ο ανωτέρω λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος 
διατηρείται βάσει της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό 17224/Β 
4215/12.12.2000, αποφασίζουμε:

1. Η αμοιβή των οργάνων καθορίζεται, ως εξής:
Αμοιβή δεκαπέντε (15,00) ΕΥΡΩ ανά πλήρως και σωστά 

συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, για ενενήντα (90) ιδιώ−
τες–συνεργάτες, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τη συλλο−
γή των ερωτηματολογίων της έρευνας, (συνολική δαπά−
νη:15,00 € Χ 2.000 ερωτηματολόγια = 30.000,00 €).

2. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 
23−750 (ΚΑΕ 5354).

3. Τα όργανα της έρευνας έχουν ορισθεί με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ.

4. Η απόφαση αυτή να ισχύει αναδρομικά από 
1.1.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 4 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθ. 1034906/369/0006Β (2)
Ανακαθορισμός έδρας της Διεύθυνσης Παρακολούθη−

σης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙ.
Π.Ε.Α.Κ.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 παράγραφος 10 του ν. 2873/2000 

«Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 285).

β) Του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 75 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128), όπως έχει τροποποι−
ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 248/1998 
«Ενοποίηση και κατάργηση Τελωνειακών Αρχών» (Α΄ 
186).

2. Το υπ’ αριθμ. 726/19.1.2006 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώ−
των (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ.), με το οποίο αιτείται να προσδιορισθεί 
ως έδρα της ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ. η περιοχή της Νομαρχίας Πει−
ραιά.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ανακαθορίζουμε την έδρα της Διεύθυνσης Παρακο−
λούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙ.
Π.Ε.Α.Κ), όπως αυτή έχει καθορισθεί με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 75 του π.δ. 284/1988, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Νομό Αττικής στη 
Νομαρχία Πειραιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθ. 1034280/271/0015 (3)
Περιεχόµενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 
του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές από 
1.1.2005 και εφεξής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992.− 

ΦΕΚ 84/Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτω−

σης γ’ και της περίπτωσης στ’ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. 
(π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1019513/125/0015/
ΠΟΛ.1030/24.2.2005 (ΦΕΚ 289Β΄) «Φορολογικά στοιχεία 
που δεν θα συµπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές κατα−
στάσεις της παρ.1 του άρθρου 20 που αφορούν συναλ−
λαγές του ηµερολογιακού έτους, από 1.1 – 31.12.2005».

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/
ΠΟΛ.1114/18−8−2005 (ΦΕΚ 1191/Β’) «Υποχρέωση υπο−
βολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, 
προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 
20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), µόνο µε τη χρήση ηλεκτρο−
νικής µεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)».

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙ0Ε1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμο−
διοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
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κών», όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την 
5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β΄) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών.

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υπο−
χρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής 
των καταστάσεων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 20 
του Κ.Β.Σ., για τους λόγους που επικαλούνται οι υπόχρεοι 
σε υποβολή τους αναφορικά µε το χρόνο προετοιµασίας 
και προσαρμογής τους, ενόψει της πρώτης εφαρμογής 
των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/2005 και του χρό−
νου δημοσίευσης της απόφασης αυτής και της διαμόρ−
φωσης του νομοθετικού πλαισίου μετά από διάλογο µε 
τους αρμόδιους φορείς.

7. Το γεγονός ότι, µε την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 
(Κ.Β.Σ.), δεν περιλαμβάνεται, κατ’ εξαίρεση για τα ημε−
ρολογιακά έτη 2005, 2006 και 2007, η συνολική αξία των 
συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών καθώς και η συνολική αξία των συναλλα−
γών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής 
στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

2. Στις καταστάσεις αυτές παρέχεται δυνατότητα να 
µη συµπεριλαµβάνονται για διασταύρωση συναλλαγές 
που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2006 και 2007, εφό−
σον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι΄ 
αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ. 

3. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το 
ημερολογιακό έτος 2006 και εφεξής από και προς τα 
πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., 
για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, κα−
ταχωρούνται αναλυτικά ανά συναλλασσόµενο πρόσωπο 
µε τον Α.Φ.Μ. αυτού και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος 
των καταστάσεων.

4. Στις καταστάσεις αυτές, αναγράφεται η αξία του 
εσόδου ή της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ακόμη και στην 
περίπτωση που ο Φ.Π.Α. δεν εκπίπτεται από τον  αγο−
ραστή και εµπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολο−
γικές ή µη επιβαρύνσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθ. οικ. 158 (4)

Ανανέωση θητείας Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. οικ. 234/15.3.2001 απόφαση Υπουργών 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ/Β/320/27.3.2001), με την οποία 
ανανεώθηκε η θητεία του Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων 
Αναστάσιου Προκοπίου, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ1 Μη−

χανικών με Α΄ βαθμό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
για μια πενταετία.

2. Την υπ’ αριθμ. 269/οικ/17.10.1996 απόφαση Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
με την οποία ο παραπάνω Μηχανικός ορίσθηκε μέλος 
του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Επιθεωρητών 
Δ.Ε., θέση που κατέχει μέχρι σήμερα, γεγονός το οποίο 
καθιστά τη συνέχεια της θητείας του απαραίτητη και 
επειδή κατά τη διάρκεια της θητείας του η εκτέλεση 
των καθηκόντων του κρίθηκε άκρως επιτυχής σε συν−
δυασμό και με τα ουσιαστικά του προσόντα, κατάρτιση 
− ήθος, που συνεπάγεται η θέση αυτή.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου «πέμπτου» 
του ν. 2719/1999 (ΦΕΚ/106/Α/26.5.1999), με το οποίο αντι−
καταστάθηκε το άρθρο 22 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ23Α), 
αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε τη θητεία στο Σώμα Επιθεωρητών Δη−
μοσίων Έργων του Αναστάσιου Προκοπίου, υπαλλήλου 
του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α1 βαθμό του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφω−
να με τις ανωτέρω σχετικές 3 διατάξεις, από τότε που 
λήγει και μέχρι τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. Δ16γ/132/6/211/Γ (5)

Συγκρότηση και σύσταση Μονίμων Επιστημονικών 
Επιτροπών του ΟΑΣΠ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1349/1983 «Σύσταση 

Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
ΟΑΣΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/25.4.1983).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις » (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9.3.1999).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1256/1982 «Για την 
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ.» όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 με θέμα «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005), και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής, σ’ αυτό το στάδιο δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΟΑΣΠ.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ 475/8.3.2006 έγγραφο του ΟΑΣΠ 
καθώς και την υπ’ αριθμ. 58/22.12.2005 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΑΣΠ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

6. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουρ−
γούς ΠΕΧΩΔΕ» (ΦΕΚ 754 β΄) όπως τροποποιήθηκε με 
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την υπ’ αριθμ. Δ17α/08/83/Φ.2.2.1/8.6.2005 όμοια απόφαση 
(ΦΕΚ 802Β΄), αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε τρεις (3) Μόνιμες Επιστημονικές Επι−
τροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα στον Οργανισμό 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ως 
εξής:

1. Α΄ Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή: Σεισμοτεκτονικής, 
αποτελούμενη από τους:

α) Καρακαίση Γεώργιο, Καθηγητή Σεισμολογίας Αρι−
στοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης (Πρόεδρο).

β) Παπαμαρινόπουλο Σταύρο, Καθηγ. Γεωφυσικής Παν/
μίου Πατρών (Αναπλ. Πρόεδρο).

γ) Βαφείδη Αντώνιο, Καθηγητή Γεωφυσικής Πολυτε−
χνείου Κρήτης.

δ) Δρακάτο Γεώργιο, Σεισμολόγο, Δ/ντή Ερευνών Γε−
ωδυν. Ινστιτούτου Ε.Α.Α.

ε) Κούκη Γεώργιο, Καθηγητή Τεχν. Γεωλογίας Παν/μίου 
Πατρών.

στ) Κούτσικο Ηλία, Δρ. Γεωφυσικής Παιδαγωγικού Ιν−
στιτούτου.

ζ) Λατουσάκη Ιωάννη, Σεισμολόγο, Δ/ντή Ερευνών Γε−
ωδυν.Ινστιτούτου Ε.Α.Α.

η) Μάργαρη Βασίλειο, Σεισμολόγο, Κύριο Ερευνητή 
ΙΤΣΑΚ.

θ) Μουντράκη Δημοσθένη, Καθηγητή Τεκτον. Γεωλο−
γίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

ι) Παναγιωτόπουλο Δημ. ,Αναπλ. Καθηγητή Σεισμολο−
γίας Αριστ. Παν/μίου Θεσ/νίκης.

ια) Παπαγεωργίου Απόστολο, Πολιτ. Μηχανικό, Καθη−
γητή Παν/μίου Πατρών.

ιβ) Παπαδημητρίου Παναγιώτη, Επίκ. Καθηγ. Σεισμο−
λογίας Εθν. Καποδ. Παν/μίου Αθηνών.

ιγ) Ροντογιάννη Θεοδώρα, Επίκ. Καθηγήτρια Γεωλο−
γίας Εθν. Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

ιδ) Τσάπανο Θεόδωρο, Καθηγητή Σεισμολογίας Αρι−
στοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης.

Γραμματέας της Α΄ Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής 
ορίζεται ο Λαλεχός Σπυρίδων, υπάλληλος του ΟΑΣΠ 
του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων με Β΄ βαθμό, με αναπληρώ−
τρια την Κούρου Ασημίνα, υπάλληλο ΟΑΣΠ κλάδου ΠΕ 
Γεωλόγων με Α΄ βαθμό.

2. Β΄ Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή: Αντισεισμικών 
Κατασκευών & Τεχνικής Σεισμολογίας.

αποτελούμενη από τους:
α) Αναγνωστόπουλο Σταύρο, Πολιτ. Μηχανικό, Καθη−

γητή Παν/μίου Πατρών (Πρόεδρο).
β) Κωνσταντόπουλο Ιωάννη, Πολιτ. Μηχανικό, Καθηγη−

τή Ecole Polytechnique Παν/μίου Βρυξελλών (Αναπληρ. 
Πρόεδρο).

γ) Αμβράζη Νικόλαο, Πολιτ. Μηχανικό, Ομ. Καθηγητή 
Imperial College of London.

δ) Βούλγαρη Νικόλαο, Επίκ. Καθηγητή Σεισμολογίας 
Εθν. Καποδ. Παν/μίου Αθηνών.

ε) Γκαζέτα Γεώργιο, Πολιτ. Μηχανικό, Καθηγητή Εθν. 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

στ) Καλογερά−Ιωάννη, Σεισμολόγο, Κύριο Ερευνητή 
Γεωδυν. Ινστιτούτου Ε.Α.Α.

ζ) Κάππο Ανδρέα, Πολιτ. Μηχανικό, Καθηγητή Αριστο−
τελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης.

η) Καραμπίνη Αθανάσιο, Πολιτ. Μηχανικό,Καθηγητή 
Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.

θ) Καρύδη Παναγιώτη, Πολιτ. Μηχανικό, Καθηγητή Εθν. 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

ι) Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Σεισμολογίας Αρι−
στοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης.

ια) Λεκίδη Βασίλειο, Δρ. Πολιτ. Μηχ/κό, Γεν. Διευθυντή 
ΙΤΣΑΚ.

ιβ) Μάνο Γεώργιο, Πολιτ. Μηχ/κό, Καθηγητή Αριστοτελ. 
Παν/μίου Θεσ/νίκης.

ιγ) Μαρίνο Παύλο, Καθηγητή Γεωτεχνικής Εθν. Μετσο−
βίου Πολυτεχνείου.

ιδ) Μπουκοβάλα Γεώργιο, Πολιτ. Μηχανικό, Καθηγητή 
Εθν. Μετσοβ. Πολυτεχνείου.

ιε) Μυλωνάκη Γεώργιο, Πολιτ. Μηχανικό, Επικ. Καθη−
γητή Παν/μίου Πατρών.

ιστ) Παπαγεωργίου Απόστολο, Πολιτ. Μηχανικό, Κα−
θηγητή Παν/μίου Πατρών.

ιζ) Σπυράκο Κων/νο, Πολιτ. Μηχ/κό, Αναπλ. Καθηγητή 
Εθν. Μετσοβ. Πολυτεχνείου.

ιη) Τάσιο Θεοδόσιο, Πολιτ. Μηχ/κό, Ομ. Καθηγητή Εθν. 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

ιθ) Ψυχάρη Ιωάννη, Πολιτ. Μηχ/κό, Αναπλ. Καθηγητή 
Εθν. Μετσοβ. Πολυτεχνείου.

Γραμματέας της Β΄ Μόνιμης Επιστημονικής Επιτρο−
πής ορίζεται η Πανουτσοπούλου Μαρία, υπάλληλος του 
ΟΑΣΠ του κλάδου ΠΕ Πολιτκών Μηχανικών με Β΄ βαθ−
μό με αναπληρώτρια την Παναγιωτοπούλου Διονυσία, 
υπάλληλο του ΟΑΣΠ του κλάδου ΠΕ Πολιτ. Μηχ/κών 
με Β΄ βαθμό.

3. Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης 
Σεισμικής Επικινδυνότητας & Αξιολόγησης Σεισμικού 
Κινδύνου.

η οποία θα γνωμοδοτεί σε περιπτώσεις ύπαρξης προ−
σεισμικών πληροφοριών ή προγνώσεων ή σε περιπτώ−
σεις σεισμικών εξάρσεων ή στη διάρκεια μετασεισμικών 
περιόδων.

Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τους:
α) Παπαδόπουλο Γεράσιμο, Σεισμολόγο, Δ/ντή Ερευ−

νών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθν. Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (Πρόεδρο) .

β) Αναγνωστόπουλο Σταύρο, Πολιτ. Μηχ/κό, Καθηγητή 
Παν/μίου Πατρών (Αναπλ. Πρόεδρο).

γ) Γκαζέτα Γεώργιο, Πολιτ. Μηχανικό, Καθηγητή Εθν. 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

δ) Καραμπίνη Αθανάσιο, Πολιτ. Μηχ/κό, Καθηγητή Δη−
μοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.

ε) Καρύδη Παναγιώτη, Πολιτ. Μηχανικό, Καθηγητή Εθν. 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

στ) Κουσκουνά Βασιλική, Επικ. Καθηγήτρια Σεισμολο−
γίας Εθν. Καποδ. Παν/μίου Αθηνών.

ζ) Μαρίνο Παύλο, Καθηγητή Γεωτεχνικής Εθν. Μετσο−
βίου Πολυτεχνείου.

η) Παπαγεωργίου Απόστολο, Πολιτ. Μηχανικό, Καθη−
γητή Παν/μίου Πατρών.

θ) Παυλίδη Σπύρο, Καθηγητή Γεωλογίας Αριστοτελεί−
ου Παν/μίου Θεσ/νίκης.

ι) Σταυρακάκη Γεώργιο, Σεισμολόγο, Διευθυντή Γεω−
δυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α.

ια) Τάσιο Θεοδόσιο, Πολιτ. Μηχ/κό, Ομ. Καθηγητή Εθν. 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

ιβ) Τσελέντη Γεράσιμο, Καθηγητή Σεισμολογίας Παν/
μίου Πατρών.

ιγ) Χατζηδημητρίου Παναγιώτη, Καθηγητή Σεισμολο−
γίας Αριστ. Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

ιδ) Εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
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Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Κούρου Ασημί−
να, υπάλληλος του ΟΑΣΠ του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων με 
Α΄ βαθμό, με αναπληρώτρια την Γκουντρομίχου Χρύσα, 
υπάλληλο του ΟΑΣΠ του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων με Β΄ 
βαθμό.

Β. Η σύγκληση των Επιτροπών και ο καθορισμός των 
θεμάτων που θα εξετάζουν θα γίνεται, είτε μετά από 
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΠ είτε, σε περιπτώσεις επει−
γόντων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
του Δ.Σ. ή του νομίμου αναπληρωτή του προς τον Πρό−
εδρο της εκάστοτε Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής (και σε περίπτωση κω−
λύματος ο αναπληρωτής του) είναι ο σύνδεσμος της 
επιτροπής με τον ΟΑΣΠ και έχει την ευθύνη της σύ−
γκλησής της, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω, της 
εσωτερικής λειτουργίας της και της διατύπωσης των 
προτάσεων της προς τον ΟΑΣΠ.

Η θητεία των Επιτροπών είναι διετής, με δυνατότητα 
παρατάσεως για ένα έτος ακόμα, εφόσον δεν εκδοθεί 
εν τω μεταξύ νέα απόφαση συγκρότησης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 5118.28/01/2006 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπι−
κού του Λιμενικού Ταμείου ΛΕΣΒΟΥ Α΄ εξαμήνου 2006.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

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

297Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.

3. Την υπ’ αριθμ. 21/2006 Πράξη της Λιμενικής Επιτρο−
πής του Λ.Τ. Λέσβου.

4. Το υπ’ αριθμ. 1037/23.3.2005 έγγραφο Λ.Τ Λέσβου, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, χιλίων τριακοσίων 
πενήντα (1.350) ωρών για τους εννέα (9) υπαλλήλους 
που υπηρετούν στο Λ.Τ. Λέσβου, για την αντιμετώπιση 
εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών κατά το 
Α΄ εξάμηνο 2006 και ειδικότερα:

− Έλεγχος αριθμού διακινούμενων επιβατών − οχημά−
των και ορθής απόδοσης δικαιωμάτων.

− Καταμέτρηση, παραχώρηση, έλεγχος των παραλια−
κών χώρων και είσπραξη τελών.

− Έλεγχος και καταγραφή σκαφών που ελλιμενίζονται 
στα λιμάνια της νήσου Λέσβου.

− Είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ.
− Παροχή υπηρεσιών σε πλοία όπως υδροδότηση.

− Καθορισμός, παρακολούθηση, διαφύλαξη χερσαίων 
χώρων λιμένων.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Για τη δαπάνη ύψους 6.250,00 ΕΥΡΩ περίπου που θα 
προκύψει από την ανωτέρω αιτία υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον Προϋπολογισμό του Λ. Ταμείου έτους 
2006 στον ΚΑΕ 0261 και δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός.

Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται υπε−
ρωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα 
εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες 
και θα καθορισθεί με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής 
του ανωτέρω Φορέα. Η παραπάνω υπερωριακή εργασία 
θα πραγματοποιείται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 
μεταξύ των ωρών 17.00−21.00. Υπεύθυνος για την εκτέ−
λεση υπερωριακής εργασίας ορίζεται ο Πρόεδρος του 
Λιμενικού Ταμείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθ. 2711 (7)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 09/2005 απόφασης του Διοι−

κητικού Συμβουλίου, περί ψήφισης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ−
μία «Σύνδεσμος Αποχέτευσης Δήμων Συμπολιτείας 
και Ερινεού».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 12 του ν. 1188/1981 «Περί κυρώσεως του 

Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από τις όμοιες της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995 
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 198 παρ. 3 του π.δ. 410/1995.

2. Την υπ’ αριθμ. 09/19.4.2005 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποχέτευσης Συμπο−
λιτείας και Ερινεού, καθώς και την όμοια με αριθμό 
515/2.11.2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 
οποία εγκρίνει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου.

3. Την υπ’ αριθμ. 26−θέμα 1ο/3.10.2005 γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. νομού 
Αχαΐας.

4. Τις διατάξεις του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 με θέμα «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 09/2005 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Σύν−
δεσμος Αποχέτευσης Δήμων Συμπολιτείας και Ερινεού», 
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περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του, όπως παρακάτω:

Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Οι υπηρεσίες του Συνδέσμου Αποχέτευσης Δήμων 
Συμπολιτείας και Ερινεού θα λειτουργούν σε επίπεδο 
Αυτοτελούς Γραφείου σύμφωνα με την συστατική πράξη 
προσαρμογής του.

Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ−

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ−
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

− Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου είναι 
αυτές που προβλέπονται από την συστατική πράξη του 
Συνδέσμου.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προέδρου, 
καθώς και του λοιπού προσωπικού, είναι αυτές που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, π.δ., 
κανονισμών και από ειδικές εγκυκλίους που έχουν εκ−
δοθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 3ο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας, οι αρμοδιότητές, 
η ανάθεση καθηκόντων και οι περιγραφές καθηκόντων 
των υπαλλήλων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτε−
ρική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας του Συνδέ−
σμου θα καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας 
και σχετικές αποφάσεις του Προέδρου του Συνδέσμου 
και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των επί μέρους 
υπηρεσιών μη προβλεπόμενη από τον παρόντα Οργα−
νισμό, ρυθμίζεται με τον κανονισμό λειτουργίας του 
Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 4ο
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις του προσωπικού ορίζονται ως εξής:
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις Βαθμός

 ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 1 (Μία) Δ−Α
  ΣΥΝΟΛΟ  1 (Μία)

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις Βαθμός

 ΥΕ1 Γενικών καθηκόντων 1 (Μία) Ε−Β
 ΣΥΝΟΛΟ  1 (Μία)

Άρθρο 5ο
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τέσσερις (4) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την 
αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών, πρόσκαιρων ανα−
γκών (ν. 2503/1997, άρθρο 18 παραγρ. 12).

Οι προβλεπόμενες θέσεις είναι οι ακόλουθες:
− Δύο (2) θέσεις ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων.
− Δύο (2) θέσεις ΥΕ16 εργατών ανταποδοτικών υπη−

ρεσιών (γενικών καθηκόντων).
Η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και εγκυκλίους οδηγίες 
που αφορούν στο προσωπικό αυτό. 

Άρθρο 6ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου ορίζεται ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου. 

Άρθρο 7ο

Για τον διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, 
τον χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, 
τις άδειες, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το 
προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδική−
ματα, η λύση υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρ−
μακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι 
εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 8ο

Από την ψήφιση του παραπάνω Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας προκαλείται δαπάνη σε βάρος μόνο 
του προϋπολογισμού του Συνδέσμου οικονομικού έτους 
2006 και των επόμενων ετών, το ύψος της οποίας ανέρ−
χεται στο ποσό των 81.000€ και είναι εγγεγραμμένη 
στους ΚΑΕ 25−6011, 25−6051, 25−6041 και 25−6054 του 
προϋπολογισμού έτους 2006 και των εκάστοτε προϋ−
πολογισμών του Συνδέσμου Αποχέτευσης Δήμων Συ−
μπολιτείας και Ερινεού.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 23 Μαρτίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

F
(8)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινων. Λει−
τουργού στην Κωνσταντακοπούλου Αγγελική του 
Κων/νου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 3140/2006 απόφαση του Νομάρχη 
Αχαΐας χορηγήθηκε στην Κοινωνική Λειτουργό Κωνστα−
ντακοπούλου Αγγελική του Κων/νου, κάτοικο Πατρών, 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινων. Λειτουργού.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Π. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
F

Αριθ. 073/233 (9)
Διαπίστωση αυτοδίκαιας μετατροπής οκτώ (8) οργανι−

κών θέσεων του κλάδου ΠΕ Ιατρών του ΙΚΑ και τριών 
(3) οργανικών θέσεων ΠΕ Οδοντιάτρων του ΙΚΑ σε 
θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλει−
στικής απασχόλησης σύμφωνα με το ν. 3232/2004.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Έχοντας υπόψη:
Το ν. 3232 ΦΕΚ 48/Α/12.2.2004, άρθρο 24 παρ. 2 σύμ−

φωνα με το οποίο «Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση των μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων 
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που υπηρετούν στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, κατά το χρόνο έναρξης 
ισχύος του παρόντος νόμου, οι θέσεις που κενούνται 
μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις ιατρών και οδοντι−
άτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης».

2.1 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/22/17.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 78 
τ.ΝΠΔΔ/23.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτο−
δίκαια από 13.3.2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης της 
μονίμου γιατρού του ΙΚΑ, παιδιάτρου Μπίτση Μαργαρί−
τας του Ηλία που υπηρετούσε στην Ν.Μ.Υ. Κορίνθου.

2.2 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/20/15.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 78τ.
ΝΠΔΔ/23.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια 
από 1.3.2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου 
γιατρού του ΙΚΑ, οφθαλμίατρου Ζιώγα Απόστολου του 
Θωμά που υπηρετούσε στην Ν.Μ.Υ. Θεσσαλονίκης.

2.3 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/17/13.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 75 
τ.ΝΠΔΔ/23.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτο−
δίκαια από 23.2.2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
μονίμου γιατρού του ΙΚΑ, καρδιολόγου Μεταλληνού 
Ανδρέα του Σεβαστιανού που υπηρετούσε στην Ν.Μ.Υ. 
Κέρκυρας.

2.4 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/21/16.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 78 
τ.ΝΠΔΔ/23.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτο−
δίκαια από 8/03/2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης της 
μονίμου γιατρού του ΙΚΑ, χωρίς ειδικότητα Μυρτσιώτη 
Παναγιώτας του Κων/νου που υπηρετούσε στην Τ.Μ.Υ. 
Αχαρνών.

2.5 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/13/8.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 70 
τ.ΝΠΔΔ/16.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτο−
δίκαια από 28.2.2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του μόνιμου γιατρού του ΙΚΑ, γενικής ιατρικής Τζάκη 
Απόστολου του Στέργιου που υπηρετούσε στην Ν.Μ.Υ. 
Σερρών.

2.6 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/18/13.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 78 τ. 
ΝΠΔΔ/23.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδί−
καια από 7.3.2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης της 
μονίμου γιατρού του ΙΚΑ, παιδιάτρου Τέρπου−Γιαννο−
πούλου Χρυσούλας του Βασιλείου που υπηρετούσε στην 
Ν.Μ.Υ. Πύργου.

2.7 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/25/20.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 78 τ. 
ΝΠΔΔ/23.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδί−
καια από 13.3.2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
μόνιμου γιατρού του ΙΚΑ, οφθαλμίατρου Γαλανόπουλου 
Χρήστου του Αντωνίου που υπηρετούσε στο Υποκ/μα 
Αμαλιάδας.

2.8 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/19/13.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 75 
τ.ΝΠΔΔ/23.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτο−
δίκαια από 3.3.2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
μόνιμου γιατρού του ΙΚΑ, καρδιολόγου Καραφέργια 
Αλκιβιάδη του Γεωργίου που υπηρετούσε στην Ν.Μ.Υ. 
Λάρισας.

2.9 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/24/20.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 78 τ. 
ΝΠΔΔ/23.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδί−
καια από 28.2.2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης της 
μονίμου οδοντιάτρου του ΙΚΑ, Φορτσέρα Ειρήνης του 
Χρήστου που υπηρετούσε στο Υποκ/μα Ναυπάκτου.

2.10 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/16/10.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 70 
τ.ΝΠΔΔ/16.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτο−
δίκαια από 1.3.2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
μόνιμου οδοντιάτρου του ΙΚΑ, Τζαβέλλα Δημητρίου του 
Κλεάνθη που υπηρετούσε στην Τ.Μ.Υ. 25ης Μαρτίου.

2.11 Την υπ’ αριθμ. Ρ14/13/8.3.2006 πράξη, ΦΕΚ 70 
τ.ΝΠΔΔ/16.3.2006 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδί−
καια από 28.2.2006 λύση της υπαλληλικής σχέσης του 

μόνιμου οδοντιάτρου του ΙΚΑ, Μισυρλή Χρήστου του 
Πέτρου που υπηρετούσε στην Ν.Μ.Υ. Σερρών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της διαπί−
στωσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού 
του ΙΚΑ, διαπιστώνουμε:

1. Την από 13.3.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Κορίνθου με την ειδι−
κότητα του παιδιάτρου σε θέση ιατρού πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης.

2. Την από 1.3.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Θεσσαλονίκης με την 
ειδικότητα του οφθαλμιάτρου σε θέση ιατρού πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης.

3. Την από 23.2.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Κέρκυρας με την ειδι−
κότητα του καρδιολόγου σε θέση ιατρού πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης.

4. Την από 8.3.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Αθήνας με την ειδικότητα 
του παθολόγου σε θέση ιατρού πλήρους και αποκλει−
στικής απασχόλησης.

5. Την από 28.2.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Σερρών με την ειδικότητα 
του παθολόγου σε θέση ιατρού πλήρους και αποκλει−
στικής απασχόλησης.

6. Την από 7.3.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Πύργου με την ειδικότητα 
του παιδιάτρου σε θέση ιατρού πλήρους και αποκλει−
στικής απασχόλησης.

7. Την από 13.3.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Αμαλιάδας με την ειδικό−
τητα του οφθαλμιάτρου σε θέση πλήρους και αποκλει−
στικής απασχόλησης.

8. Την από 3.3.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Λάρισας με την ειδικότητα 
του καρδιολόγου σε θέση πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης.

9. Την από 28.2.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ οδοντιάτρων Ναυπάκτου σε θέση 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

10. Την από 1.3.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης σε 
θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

11. Την από 28.2.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ οδοντιάτρων Σερρών σε θέση 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 3232/2004 οι 
έντεκα (11) αυτές θέσεις θα διαβαθμιστούν και θα καθο−
ριστούν χωροταξικά και κατά ειδικότητα με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2006

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

Στην υπ’ αριθμ. 9422/Ε5 απόφαση που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 183/Β/18.2.2006 και αφορά σε κοστολόγηση 
συγγραμμάτων για ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ, παρακαλούμε να 
προβείτε στην παρακάτω διόρθωση:

Στον α/α 38, στη σελίδα 2290, για το σύγγραμμα «ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» του συγγραφέα 

«ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» όπου αναφέρεται η επω−
νυμία εκδότη, αντί της εσφαλμένης επωνυμίας «ΕΚΔΟ−
ΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ», να αναγραφεί η σωστή:

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ».

(Από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων)

F
(11)

1) Στο Φ.Ε.Κ. 210/13.2.2006 (τεύχος Β΄) δημοσιεύθηκε η 
υπ’ αριθμ. 16144/19.12.2005 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά 
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς 
«ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ του ΙΒΑΝ και της ΝΤΙΑΝΑ», 
διορθώνεται το πατρώνυμο του ομογενούς αντί του 
εσφαλμένου «ΙΒΑΝ», στο ορθό «ΙΩΑΝΝΗΣ».

(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
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