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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/29867/0022 (1)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/29867/0022/30.5.2006 (ΦΕΚ 

785/Β/30.6.2006) απόφασης, για έγκριση απογευματι−
νής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Υπηρε−
σίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά−
τους.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/40508/0004/23.7.2004 Απόφαση με−

ταβίβασης αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές 
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 
του Γ.Λ.Κ.

4. Το από 12.10.2006 Υπηρεσιακό Σημείωμα των Διευ−
θυντών των Διευθύνσεων Δ−42 Κανονισμού Πολιτικών 
Συντάξεων, Δ−43 Κανονισμού Συντάξεων Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών και Δ−45 Ελέγχου και 
Εντολής Πληρωμής Πολιτικών και Προσωπικών Συ−
ντάξεων, με το οποίο αιτούνται την τροποποίηση της 
παραπάνω απόφασης, για καθιέρωση επιπλέον ωρών 
υπερωριακής εργασίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 18.500€ περίπου σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006, η οποία θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδι−
κού Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παράγραφο 
Α της υπ’ αριθμ. 2/29867/0022/30.5.2006 απόφασή μας, 
ως εξής:

Για είκοσι τρεις (23) υπαλλήλους, της Δ.42 Κανονισμού 
Πολιτικών Συντάξεων, δέκα έξι (16) υπαλλήλους της Δ.43 
Κανονισμού Συντάξεων Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών 
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Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών για το 
οικονομικό έτος 2006 πίστωση για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ 0261) ύψους διακοσίων 
τριάντα πέντε χιλιάδων (235.000,00) ευρώ.

5. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608/
τ.Β΄/26.4.2004) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα (ΚΑΕ 0261) για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2006, 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
έτους 2006 του Πανεπιστημίου Πατρών, στους κάτωθι 
μόνιμους υπαλλήλους του εν λόγω Ιδρύματος:

• σε διακόσιους (200) υπαλλήλους διαφόρων ειδικο−
τήτων (κατηγοριών ΠE, TE και ΔΕ) και για αριθμό ωρών 
έως εξήντα (60) μηνιαίως για κάθε υπάλληλο,

• σε επτά (7) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Φυλάκων−Νυχτο−
φυλάκων και για αριθμό ωρών έως εξήντα (60) μηνιαίως 
για κάθε υπάλληλο,

• σε τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνικού (οδη−
γών) και για αριθμό ωρών έως εξήντα (60) μηνιαίως για 
κάθε υπάλληλο.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, συνολικού ύψους εκατόν δέκα 
τριών χιλιάδων (113.000,00) ευρώ, δεν μπορεί σε καμιά 
περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων 
για την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
Πανεπιστημίου Πατρών, μη επιτρεπομένης της επιβά−
ρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.40434/24254/1876 (9)
Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 14 του Κανονισμού 

Παροχών Ασθένειας του Ταμείου Υγείας Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου α της παρ. 3 του άρθρου 

2 του ν. 1422/1984 (Α΄ 27).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 434/1311/10.12.1992 (ΦΕΚ 

22/1993 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «Έγκριση του κανο−
νισμού Παροχών Ασθένειας του Ταμείου Υγείας Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 218/28.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΤΥΔΚΥ που λήφθηκε κατά την 7η συνεδρίασή του.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιβάρυνση ύψους 567.000,00€ πε−
ρίπου η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του Ταμείου.

5. Τη γνώμη του Α΄ κλιμακίου του Συμβουλίου Κοινωνι−

κής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 21η/28.9.2006 
συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:

Η παρ. 5 του άρθρου 14 του κανονισμού όπως ισχύει 
μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 12 της υπ’ 
αριθμ. 434/1651/17.2.1994 (Β΄ 131) υπουργικής απόφασης, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Τα έξοδα κηδείας που καταβάλλει το ταμείο, ανέρ−
χονται μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200,00) 
€».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Υ4ε/οικ. 124820 (10)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4ε/19135 ΓΠ/5.11.2001 

Υπουργικής Απόφασης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (Φ.Ε.Κ. 

123/Α/1992).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2000 (ΦΕΚ 98 Α΄) και το 
γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφα−
σης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/1793/11.6.1997 (ΦΕΚ 523/Β/25.6.1997) 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορι−
σμός προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα Περι−
φερειακά Γενικά Νοσοκομεία και οι ιδ. Κλινικές για την 
εκτέλεση εμβολισμού αρητοφλεβωδών δυσπλασιών και 
ανευρυσμάτων κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

4. Την υπ’ αριθμ. 1858/22.9.2006 Απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ.

5. Τα υπ’ αριθμ. 2394/5.7.2006 και 2397/11.7.2006 έγ−
γραφα της ιδιωτικής Κλινικής «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Θεσσαλονίκης».

6. Την υπ’ αριθμ: Υ4ε/19135 ΓΠ /5.11.2001 (ΦΕΚ 1502 Α΄ 
2001) απόφασή μας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με 
την υπ’ αριθμ. 67881/11.7.2003 Απόφαση (ΦΕΚ 1010 Α΄ 
2003), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
Υ4ε/19135 ΓΠ /5.11.2001 απόφασή μας ως προς την περί−
πτωση (δ), ως ακολούθως:

«Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης» με υπεύθυνο 
για την εκτέλεση της εν λόγω ιατρικής πράξης τον 
ιατρό Γεράσιμο Μπαλτσαβιά και συνυπεύθυνο ιατρό 
τον Φοινίτση Στέφανο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση 
μας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 
67881/11.7.2003 (ΦΕΚ 1010 Α΄ 2003) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ




