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Μεταπτυχιακές σπουδές
−Καθαρό μηνιαίο ποσό 500,00 Ευρώ
χαρτόσημο 3,6%
18,00 Ευρώ
Μικτό μηνιαίο ποσό
518,00 Ευρώ
2. Εγκρίνουμε τη χορήγηση νέων υποτροφιών για το
ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 σε αλλογενείς, ομογενείς
και αποδήμους, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα
να φοιτήσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπι−
στημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης της χώρας μας ή να πραγματοποιήσουν
μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, για το χρο−
νικό διάστημα από 1.10.2006 μέχρι 31.12.2006.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας καθορίζεται ως
εξής:
Προπτυχιακές σπουδές
−Καθαρό μηνιαίο ποσό 450,00 Ευρώ
χαρτόσημο 3,6%
16,20 Ευρώ
Μικτό μηνιαίο ποσό
466,20 Ευρώ
Μεταπτυχιακές σπουδές
−Καθαρό μηνιαίο ποσό 500,00 Ευρώ
χαρτόσημο 3,6%
18,00 Ευρώ
Μικτό μηνιαίο ποσό
518,00 Ευρώ
Πέραν του ως άνω μηνιαίου ποσού, η υποτροφία προς
τους νέους υποτρόφους περιλαμβάνει:
− την καταβολή, άπαξ, ποσού ευρώ 464 και ευρώ 630
κατά σπουδαστή, προς κάλυψη της δαπάνης διδάκτρων
για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα διδα−
σκαλεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονί−
κης αντίστοιχα και
− την καταβολή, άπαξ, ποσού Ευρώ 1.000 κατά σπου−
δαστή για έξοδα πρώτης εγκατάστασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

σίας «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή αναδόχου
με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών παραγωγικής
λειτουργίας και υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας
του συστήματος διαχείρισης ζήτησης υπηρεσιών υγεί−
ας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.) που αφορά τις κεντρικές τηλεφωνικές
μονάδες εξυπηρέτησης (Κ.Τ.Μ.Ε.) τις μονάδες υγείας
(Μ.Υ.) του ΙΚΑ στο σύνολο της χώρας (102 μονάδες) και
στους υγειονομικούς σχηματισμούς (162)», η οποία πα−
ρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ. 10021/24229/1285/7.10.2005
(Β 1462) όμοια,
5. Το γεγονός ότι έχει κατατεθεί από ενιστάμενη
εταιρία ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων, των οποίων η εκδίκαση έχει ορι−
σθεί για την 30η Ιανουαρίου 2006 και ως εκ τούτου δεν
είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός εντός του
χρόνου λειτουργίας της Επιτροπής, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε το χρόνο λειτουργίας της Επιτροπής
του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών
παραγωγικής λειτουργίας και υποστήριξης παραγωγι−
κής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ζήτησης
υπηρεσιών υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.) που αφορά τις κεντρικές
τηλεφωνικές μονάδες εξυπηρέτησης (Κ.Τ.Μ.Ε.) ης μονά−
δες υγείας (Μ.Υ.) του ΙΚΑ στο σύνολο της χώρας (102
μονάδες) και στους υγειονομικούς σχηματισμούς (162)»,
για χρονικό διάστημα τριών επιπλέον μηνών από τη λήξη
της (11.1.2006), ήτοι έως 10.4.2006.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 9246/457/7.4.2005(Β
454) απόφαση, όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ.
Φ10021/24229/1285/7.10.2005 όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2006

F
Αριθ. 90846
(3)
Συγκρότηση Επιτροπής για καταγραφή προβλημάτων
υγείας που προέρχονται από τον Αμίαντο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

F
Αριθ. Φ. 10021/859/35
(2)
Παράταση του χρόνου λειτουργίας της Επιτροπής του
διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσι−
ών παραγωγικής λειτουργίας και υποστήριξης πα−
ραγωγικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης
ζήτησης υπηρεσιών υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.) που αφορά
τις Κεντρικές Τηλεφωνικές μονάδες εξυπηρέτησης
(Κ.Τ.Μ.Ε.) τις μονάδες υγείας (Μ.Υ.) του ΙΚΑ στο σύ−
νολο της χώρας (102 μονάδες) και τους υγειονομι−
κούς σχηματισμούς (162)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 & 6 παραγρ. 3 του ν. 2286/
1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»,
2. Το άρθρο 38 του π.δ. 394/1996 (Α 226) «Κανονισμός
προμηθειών του δημοσίου»,
3. Το υπ’ αριθμ. 10/3.1.2006 έγγραφο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 9246/457/7.4.2005 (Β 454) απόφα−
ση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1999 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (ΦξΚ
111/Α/8.5.2003) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθη−
ση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις».
4. Το από 13.1.2006 υπηρεσιακό σημείωμα.
5. Την ανάγκη καταγραφής των προβλημάτων υγείας
που προέρχονταν από τον Αμίαντο και ευθυγράμμισης
της Ελληνικής Νομοθεσίας με τα ισχύοντα στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Επιτροπή
αποτελούμενη από τους παρακάτω:
1. Παναγιώτης Μπεχράκης, Αναπλ. Καθηγητής Φυσιο−
λογίας Παν/μίου Αθηνών.
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2. Γεώργιος Δελλίδης, Ομότ. Καθηγητής Παθολογικής
Ανατομίας Παν/μίου Κρήτης.
3. Βασίλειος Αθανασίου, Νομικός ΙΚΑ.
4. Ιωάννης Κραψίτης, Γεν. Δ/ντής Δ/νσης Συνθηκών
Εργασίας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.
5. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Ειδικός Διαχείρισης &
Οργάνωσης Συστημάτων Υγείας.
6. Γρηγόριος Πελωριάδης, Δ/ντής ΚΕΠΕΚ Ελευσίνας.
7. Αθηνά Λινού, Ιατρός Εργασίας, Καθηγ. Πανεπιστη−
μίου Αθηνών.
Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Αντωνία Κρι−
τσέλη, υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.
Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή των προβλη−
μάτων υγείας που προέρχονται από τον Αμίαντο στους
χώρους εργασίας, η ενημέρωση των εργαζομένων για
τα προβλήματα που προκαλεί ο Αμίαντος, καθώς και ο
εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Νομοθεσίας και η ευ−
θυγράμμισή της προς τα όσα ισχύουν στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ομάδα θα συνεδριάζει εκτός του νομίμου ωραρίου
εργασίας και το έργο της θα ολοκληρωθεί εντός τρι−
μήνου από τη δημοσίευση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Υ4α/οικ. 18248
(4)
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγ−
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α/2001).
β) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/
Α/2005).
γ) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α/1986).
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2000 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 απόφαση ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερι−
κών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527/
Β/24.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονο−
μίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/Β/2005).

4. Το υπ’ αριθμ. 4/26.1.2006 απόσπασμα πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Γ΄ ΔΥΠΕ Αττικής, αποφα−
σίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. Α3Β/οικ. 14130/1986 (ΦΕΚ 655/Β/1986)
Υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Διαγνωστικού
και Θεραπευτικού Ινστιτούτου Πειραιώς «ΜΕΤΑΞΑ», η
οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’
αριθμ. Α3β/13293 (ΦΕΚ 901/Β/1989), Α3α/οικ. 1875 (ΦΕΚ
181/Β/1992), Α3α/οικ.9809 (ΦΕΚ 718//1992), Υ4α/14723/2001
(ΦΕΚ 299/Β/2001) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς
και τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 528/Β/1993, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως
ακολούθως:
Στο άρθρο 13 «Στελέχωση διοικητικής υπηρεσίας» η
περίπτωση Ε΄ Θέσεις με έμμισθη εντολή αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ε΄ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ.
Μια(1) θέση Δικηγόρου Μια (1) θέση Δικηγόρου − Νο−
μικού Συμβούλου»
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμε−
νο άρθρο παραμένει ως έχει.
Στο άρθρο 14 «Προσόντα Διορισμού» η παράγραφος
τρία (3) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή, απαιτεί−
ται πλέον των τυπικών προσόντων και άδεια άσκησης
δικηγορίας στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο.
Για τη θέση Δικηγόρου − Νομικού Συμβούλου με έμμι−
σθη εντολή απαιτείται / επιπλέον των τυπικών προσό−
ντων άδεια άσκησης δικηγορίας».
Κατά τα άλλα το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NIK. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 5088/513
(5)
Αποδοχή παραίτησης μελών του Δ.Σ. του «Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)» και ορι−
σμός νέων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)».
β) Του άρθρου 4 του ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λει−
τουργία των Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Περι−
χώρων» (Α΄ 283).
γ) Του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 96).
δ) Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), όπως ισχύει.

