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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  51760/Β1 (1)
Σύσταση θέσεων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας 

κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 (συμπληρωματική). 

 Ol ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48).
β) Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).

ε) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).

2. Τις από 16.12.2004, 20.12.2004 και 21.9.2005 αποφάσεις 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσω−
πικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας.

3. Την υπ’ αριθμ. 1037/11.10.2005 απόφαση του Β΄ Τμή−
ματος του Α.Σ.Ε.Π., περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις του 
π.δ. 164/2004 συμβασιούχων του Γεωπονικού Πανεπι−
στημίου Αθηνών.

4. Τα υπ’ αριθμ. 7981/22.11.2005 και 7982/22.11.2005, 8710/ 
19.12.2005 έγγραφα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, όπου από το πρώτο προκύπτει ότι δεν υπάρχουν 
κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας και

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπά−
νη ύψους 370.000 ΕΥΡΩ, η οποία για το τρέχον έτος 
περιορίζεται στο ποσό των 200.000 ΕΥΡΩ περίπου. Η 
δαπάνη για το οικονομικό έτος 2006 θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. φορέας 19−250, ΚΑΕ 
ομάδας 0200) ενώ οι δαπάνες των επομένων ετών από 
τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον 
ανωτέρω προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Συστήνονται δεκαεπτά (17) οργανικές θέσεις προσω−
πικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμέ−
νου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρ−
κείς ανάγκες, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. Οι θέσεις 
κατά κατηγορία και κλάδο έχουν ως εξής:

α) Εννέα (9) θέσεις Κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού−Οι−
κονομικού.

β) Τέσσερις (4) θέσεις Κατηγορίας Π.Ε. Γεωπόνων.
γ) Τρεις (3) θέσεις Κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικού.
δ) Μία (1) θέση Κατηγορίας Π.Ε. Περιβάλλοντος.

9821



9824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

4. Το υπ’ αριθμ. 72/14.3.2006 έγγραφο του Αιγινητείου 
Νοσοκομείου από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή 
απασχόληση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών (νοσηλεία ασθενών, 
στήριξη και διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, 
λειτουργία και συντήρηση των ιατρικών μηχανημάτων, 
καθαριότητα, φύλαξη χώρων μηχανημάτων, συντήρηση 
υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.) 
που δημιουργούνται από την έλλειψη προσωπικού όλων 
των ειδικοτήτων.

5. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα−
λείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσόν 
των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πενήντα Ευρώ 
(248.050,00 €) (ΚΑ 0261) για κάλυψη δαπανών υπερω−
ριακής απασχόλησης και στο ποσό των εκατόν είκοσι 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (122.500,00 €) (ΚΑ 0263) 
για την κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, για τα οποία 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον εγκριθέντα προϋπολο−
γισμό έτους 2006 του Αιγινήτειου Νοσοκομείου.

6 . Την αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608/τεύχος 
Β/26.4.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το β’ εξάμηνο του 2006:
Α) την υπερωριακή εργασία πέρα από τις ώρες της 

υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα (ΚΑ 
0261) σε διακόσιους δέκα επτά (217) υπαλλήλους της Νο−
σηλευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας του Αιγινητείου 
Νοσοκομείου, για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών 
αναγκών ως ακολούθως:

α) Noσηλευτικό προσωπικό ποσοστό 60% μέχρι 35 
ώρες στον καθένα.

β) Παραϊατρικό προσωπικό ποσοστό 55% μέχρι 30 
ώρες στον καθένα.

γ) Τεχνικό προσωπικό ποσοστό 45% μέχρι 30 ώρες 
στον καθένα.

δ) Βοηθητικό προσωπικό ποσοστό 55% μέχρι 35 ώρες 
στον καθένα.

ε) Διοικητικό προσωπικό ποσοστό 60% μέχρι 35 ώρες 
στον καθένα.

Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο μηνι−
αίως, ενώ η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται 
να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των 
εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων.

Β) Την εργασία του προσωπικού που εργάζεται κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες (ΚΑ 
0263) ως ακολούθως:

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡ. ΑΝΑ ΜΗΝΑ
 1) Νοσηλευτικό Προσωπικό 155 2.590 4.240
 2) Θυρωροί − Νυκτοφύλακες 9 130 320
 3) Προσωπικό Ασφαλείας 8 260 400
 4) Τεχνικοί 26 220 370
 5) Μάγειροι 4 70 −−−−
 6) Τραπεζοκόμοι 16 230 −−−−
 7) Καθαριστές 27 195 −−−−
 8) Εργάτες 4 80 −−−−
 ΣΥΝΟΛΟ 249 3.775 5.330

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
εγγεγραμμένων για τις παραπάνω αιτίες πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό του Αιγινητείου Νοσοκομείου, μη 
επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

     F
Α ριθμ.   Φ.20102/13252/618 (4)
Αύξηση των μηνιαίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφάλι−

σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 
για το έτος 2006.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 66 

του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ.6 του άρθρου 8 του ν. 2335/1995 (Α΄, 185).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (A΄, 
49), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 
1275/1982 ( Α΄, 100 ) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α΄, 111).

4. Το υπ’ αριθμ. 9363/70/2.3.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων 
και εφάπαξ παροχών για το έτος 2006».

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 
που λήφθηκε στην 12η/29.3.2006 συνεδρίασή του.

6. Την υπ’ αριθμ. 12130/175/25.5.2006 οικονομική έκθεση 
της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), ύψους 2.700,00 ευρώ περίπου 
κατά το τρέχον έτος για την οποία έχει εγγραφεί πί−
στωση στον Κ.Α.Ε 0621 του προϋπολογισμού οικονομι−
κού έτους 2006 του Ταμείου, αποφασίζουμε:

1. Οι καταβαλλόμενες από το Ταμείο Ασφάλισης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) συντάξεις 
στους συνταξιούχους του, των οποίων το συνταξιο−
δοτικό δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι 31.12.2005 χρονικό 
διάστημα, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 4%.
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2. Το κατώτατο όριο της μηνιαίας σύνταξης του Τα−
μείου αυξάνεται από 1.1.2006 σε 164,36 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαΐου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 

 F
Α ριθμ.    3669 (5)

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου 
της Παιδόπολης «Αγία Βαρβάρα», έτους 2006. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)..

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιηθώ και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−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.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 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 Κ.Υ.Α. «Μετα−
βίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα 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. 4848/19.12.2005 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2006».

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

15. Το υπ’ αριθμ. Π4/Γ.Π46040/2.5.2006 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

16. Την από 19.5.2006 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον ΚΑΕ 0261 ποσόν 30.000,00€ και στον ΚΑΕ 0263 
ποσόν 22.000,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για μια (1) 

υπάλληλο της Παιδόπολης «Αγία Βαρβάρα» με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μέχρι 120 
ώρες συνολικά, 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, 30 Μαΐου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

 F
Α ριθμ.    Γ.Π: Π(2)γ/οικ.62583 (6)
Ειδική πιστοποίηση φορέων παροχής υπηρεσιών κοι−
νωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 2646 

(ΦΕΚ 236/Α/20.10.1998) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήμα−
τος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. δ του ν. 3106 
(ΦΕΚ30/Α/10.2.2003) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ−
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 27304/ΦΕΚ 517/Β/17.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννό−
πουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο»

4. Την υπ’ αριθμ. 2858/ΦΕΚ 37/τ.Β/18.1.2005 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία 
κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προκει−
μένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

5. Την υπ’ αριθμ. 28522/ΦΕΚ 391/Β/4.4.2003 κοινή από−
φαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΓΠ.9287/ΦΕΚ 1268/Β/1.10.2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης».

6. Τις σχετικές εισηγήσεις των Νομαρχών.
7. Τις υπ’ αριθμ. 624/28.4.2006 501/9.5.2006, 553/9.5.2006 

αποφάσεις γνωμοδότησης των συνεδριάσεων και του 
Δ. Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−
λεγγύης για την ειδική πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:

Την Ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Η Λαμπηδόνα» με έδρα 

τη Λιβαδειά, ως φορέας πρωτοβάθμιας κοινωνικής φρο−
ντίδας.




