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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΣΤ4/ΠΠ/ΒΙΛΝΙΟΥΣ/ΑΣ8643 (1)

Καθορισμός του ύψους της Πάγιας Προκαταβολής 
στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βίλνιους

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

΄Εχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 145, παρ. 1 του ν. 2594/1998 

«Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 62). 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του ν. 2362/1995 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους» (Α 247).

3) Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κωδικός Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α 98).

4) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 
κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 
1432), όπως ισχύει.

5) Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 10/17.1.2006 (ΦΕΚ 
9/26.01.2006) με το οποίο συστήθηκε Πάγια Προκατα−
βολή στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βίλνιους, απο−
φασίζουμε :

1. Τον καθορισμό του ύψους της Πάγιας Προκατα−
βολής στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βίλνιους σε 
15.000 Ευρώ.

2. Την έκδοση χρηματικού εντάλματος για το παρα−
πάνω ποσό, στο όνομα του υπολόγου διαχειριστή της 
πάγιας προκαταβολής, σε βάρος του εκτός προϋπολο−
γισμού λογαριασμού «Πάγια Προκαταβολή».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ



9084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αριθμ. ΣΤ4/ΠΠ/ΡΙΓΑ/ΑΣ8644 (2)
Καθορισμός του ύψους της Πάγιας Προκαταβολής 

στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρίγα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

΄Εχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 145, παρ. 1 του ν. 2594/1998 

«Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α62). 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του ν. 2362/1995 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους» (Α247).

3) Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κωδικός Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α 98).

4) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 
κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
Β 1432).

5) Το υπ’ αριθμ. 11/17.1.2006 (ΦΕΚ 9/26.01.2006) Προε−
δρικό Διάταγμα με το οποίο συστήθηκε Πάγια Προκα−
ταβολή στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρίγα, αποφα−
σίζουμε :

1. Τον καθορισμό του ύψους της Πάγιας Προκαταβολής 
στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρίγα σε 15.000 Ευρώ.

2. Την έκδοση χρηματικού εντάλματος για το παρα−
πάνω ποσό, στο όνομα του υπολόγου διαχειριστή της 
πάγιας προκαταβολής, σε βάρος του εκτός προϋπολο−
γισμού λογαριασμού «Πάγια Προκαταβολή».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

F

Αριθμ. Φ.085/ΒΝ/ΡΙΑΝΤ/ΑΣ15989 (3)
΄Εγκριση εκποίησης ανταλλαγής Υ/Α Πρεσβείας Ριάντ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

΄Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 2594/24.3.1998 «Περί Οργανισμού 

του Υπουργείου Εξωτερικών», άρθρα 147 και 148 παρ. 5γ., 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3072/04.12.2002, άρθρο 
12, παρ.1 α και 1β.

2. Την υπ’ αριθμ. Π23ΣΤ ΓΔΝ−25974/10707/26.9.2005 
απόφαση «Παροχή δικαιώματος υπογραφής με εντο−
λή Υπουργού στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εξωτερικών και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του στον ΣΤ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, 
Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρησης 
του Υπουργείου Εξωτερικών».

3. Το υπ’ αριθμ. Φ.085.Α/6/ΑΣ283/2.4.2006 Πρωτόκολλο 
εκτίμησης της Πρεσβείας Ριάντ περί εκποιήσεως/ανταλ−
λαγής υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Αρχής.

4. Το υπ’ αριθμ. Φ. 078/Ριάντ/88/ΑΣ705/6.4.2006 έγγρα−
φο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερι−
κών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την εκποίηση/ανταλλαγή του υπηρεσιακού 
αυτοκινήτου της Πρεσβείας Ριάντ, μάρκας MERCEDES 
280S, έτους κτήσεως 1996, αριθμό πλαισίου WDB 
140028IA 265300, με αριθμό καταχώρησης στο Βιβλίο 
Υλικού Α2905, αρχικής αγοραστικής αξίας 205.807,85 
Σ.Ρ. και παρούσας αγοραστικής αξίας 41.000 Σ.Ρ., με 
τίμημα που θα κριθεί συμφερότερο από τον Προϊστά−
μενο της Αρχής για την διασφάλιση των συμφερόντων 
του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2006

Με εντολή Υπουργού
Ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

F

Αριθμ. Φ.085/ΓΒ/ΚΑΙΡΟ/ΑΣ15861 (4)
΄Εγκριση εκποίησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου της 

Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2594/24.3.1998 « Περί Οργανισμού 

του Υπουργείου Εξωτερικών», άρθρο 147 και 148 παρ. 
5γ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3072/4.12.2002, άρθρο 
12, παρ. 1α και 1β.

2. Την υπ’ αριθμ. Π23ΣΤΓΔΝ−25974/10707/26.9.2005 
απόφαση «Παροχή δικαιώματος υπογραφής με εντο−
λή Υπουργού στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εξωτερικών και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματός του στον ΣΤ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, 
Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Εξωτερικών»

3. Το υπ’ αριθμ. Φ.086.1/ΑΣ1631/6.12.2005 έγγραφο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο περί εκποιήσεως 
υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Αρχής.

4. Το υπ’ αριθμ. Φ.078/481/ΑΣ2216/16.12.2005 έγγραφο 
της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, 
αποφασίζουμε :

Εγκρίνουμε την εκποίηση του υπηρεσιακού αυ−
τοκινήτου της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, 
μάρκας MERCEDES BENZ 190E, έτους κτήσεως 1989, 
με αριθμό κυκλοφορίας 60/6639, με αριθμό κατα−
χώρησης στο Βιβλίο Υλικού Α2008, αριθμό πλαισίου 
201024/661147, αρχική αγοραστική αξία 55706 Λίρες 
Αιγύπτου και παρούσα αγοραστική αξία μεταξύ 1700 
και 2300 Δολλ.ΗΠΑ, με τίμημα που θα κριθεί συμ−
φερότερο από τον Προϊστάμενο της Αρχής για την 
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2006

Με εντολή Υπουργού
Ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
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Αριθμ. Φ.253/46301/Β6 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 253/128314/Β6/10.2.2002 

(ΦΕΚ Β΄ 1538) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 3 

του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α) όπως αντι−
καταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ.Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 
Α 41).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α) «Αξιο−
λόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
ΦΕΚ 98 τ.Α, κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται 
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε :

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ. 253/128314/Β6 (ΦΕΚ 
1538 τ. Β) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός των τμημά−
των και των σχολών των Πανεπιστημίων, των T.E.I, και 
των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, 
των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας 
καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την 
εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά 
μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ει−
δικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα 
από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον 
τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της 
εξέτασης στα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκι−
μασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως 
αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και ισχύει ως 
ακολούθως:

1. Αντικαθίστανται:
α) η πρώτη περίοδος του άρθρου 8 ως ακολούθως «Οι 

επιτροπές των εξεταστικών κέντρων για τη διενέργεια 
των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων συγκροτούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 13 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α΄) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει κάθε φορά».

β) η παράγραφος 1 του άρθρου 9 ως ακολούθως 
«Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 
60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α΄) για προφορική εξέταση, όπως 
ισχύουν κάθε φορά, εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον 
υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αντί−
γραφα των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές 
πιστοποιητικών».

2. Διαγράφονται από την παραπάνω απόφαση όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι φράσεις «Πανεπιστή−
μιο Κύπρου», «Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστη−
μίου Κύπρου», «Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου», «Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου», «Αρχιτεκτο−
νικής του Πανεπιστημίου Κύπρου» και «Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστη−
μίου Κύπρου».

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2006−2007. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. ΟΙΚ. 6078 (6)
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για αναδιάρθρωση και 

αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις 
α. Της παρ. 4 του άρθ.8 του ν. 2366/1995 «Ρύθμιση θε−

μάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄256), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 2578/1998 
(Α΄30), το άρθρο 10 του ν. 2801/2000 (Α΄46) και το άρθρο 
48 του ν.2963/2001 (Α΄268).

β. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄297), «Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί−
ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

γ. Του π.δ/τος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (263 / Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε με τα π.δ. 100/2002 και π.δ.59/2003 και ισχύει 
σήμερα.

δ. Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137), όπως κωδικοποιήθηκε με 
το άρθρο 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98), 

2. Την ανάγκη αναδιάρθρωσης του οργανωτικού σχή−
ματος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με 
σκοπό την εξάλειψη των οργανωτικών και διαρθρωτικών 
αδυναμιών, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί, την ορθολογι−
κότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των επιτελικού 
χαρακτήρα αρμοδιοτήτων του και την προσαρμογή του 
στις επελθούσες νομοθετικές ρυθμίσεις,

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απορρέει δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον ειδικό λο−
γαριασμό του ν.δ/τος 638/1970, όπως αυτό ισχύει, απο−
φασίζουμε:

1. Συγκροτούμε ομάδα εργασίας στην Γενική Διεύθυν−
ση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών, αποτελούμενη από τους:

1. Ιωάννη Τρίαντο, Νομικό Σύμβουλο στο ΥΠ.Μ.Ε. ,ως 
πρόεδρο− συντονιστή της ομάδας.

2. Ευαγγελία Τσάγκα, Γεν. Δ/ντρια Μεταφορών.
3. Βασίλη Καλλιβωκά, Γεν. Δ/ντή Διοικητικής Υποστή−

ριξης.
4. Ζωή Πρωτοψάλτη, Γεν. Δ/ντρια Επικοινωνιών.
5. Ξένη Δεμερούτη, Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών.
6. Νικόλαο Σαγιά, Δ/ντή Οργάνωσης και Πληροφο−

ρικής.
7. Ηλία Αργυριάδη, εκπρόσωπο του τμήματος ΕΜΔΥ−

ΔΑΣ του ΥΠΜΕ.
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8. Δημήτριο Τσαγκαλίδη εκπρόσωπο συλλόγου υπαλ−
λήλων ΥΠΜΕ.

9. Γεώργιο Πατσιαβό, Προϊστάμενο τμήματος Διεθνών 
Σχέσεων Μεταφορών.

Γραμματέας ορίζεται ο υπάλληλος Γεώργιος Τασιολά−
μπρος, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών ΥΠΜΕ.

2. Έργο της ομάδας είναι:
α. Η μελέτη του ισχύοντος οργανωτικού σχήματος 

του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (π.δ. 293/ 
1999/Α΄263, 100/2002 και 59/2003), σε συνεργασία με 
τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του (Γεν. 
Δ/ντές και Δ/ντές) και ο εντοπισμός περιπτώσεων, στις 
οποίες έχουν διαπιστωθεί δυσλειτουργίες, επικαλύψεις, 
παραλείψεις αρμοδιοτήτων ή συναρμοδιότητες.

β. Η αναζήτηση των νομοθετημάτων, τα οποία άπτο−
νται θεμάτων του Οργανισμού του Υπουργείου, και η 
ενσωμάτωση των μεταβολών που συνεπάγονται, σε 
αυτόν. 

γ. Η εισήγηση σχεδίου προεδρικού διατάγματος για 
νέο Οργανισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών, ανταποκρινόμενο στη στρατηγική σχεδίαση και 
ανάπτυξη των τομέων ευθύνης του σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο και στην απαιτούμενη ευελιξία των 
Μονάδων του.

Με ευθύνη του προέδρου το έργο της ομάδας μπορεί 
να επιμερίζεται κατά θεματικούς τομείς και τα μέλη της 
να κατανέμονται σε υποομάδες, στις οποίες ανατίθεται 
επιμέρους έργο.

3. Η ομάδα πρέπει να περατώσει το έργο της εντός 
έξι (6) μηνών από της κοινοποίησης της απόφασης αυ−
τής και θα εργάζεται εκτός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

4. Ο επικεφαλής της Ομάδας ενημερώνει, ενδιάμεσα 
της τασσόμενης προθεσμίας, την ιεραρχία για την πο−
ρεία υλοποίησης του έργου, για τυχόν ανακύπτοντα 
θέματα και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

5. Το ύψος της αποζημίωσης του προέδρου, των μελών 
και του γραμματέα της ομάδας θα καθορισθεί με κοινή 
απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων 
Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα 
βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638/1970 που 
τηρεί το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
F

Αριθμ. 6981 (7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοιχτής Προστα−
σίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Ελασσόνας».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του ν. 2503/1997.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2469/1997.
4) Την υπ’ αριθμ. 2682/2001 (ΦΕΚ 597/Β΄/2001) απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί 

παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμε−
νο της Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας».

5) Την υπ’ αριθμ. 2029/2001 (ΦΕΚ 584/18.5.2001/τ.Β΄) 
απόφαση μας με την οποία συστήσαμε Νομικό πρό−
σωπο με την επωνυμία «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου Ελασσόνας».

6) Την υπ’ αριθμ. 47/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ελασσόνας, περί τροποποίησης του 
σχετικού άρθρου της συστατικής πράξης του Νομικού 
προσώπου όσον αφορά την ετήσια επιχορήγηση, απο−
φασίζουμε :

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2029/2001 απόφασή μας 
περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέ−
ντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου 
Ελασσόνας» ως προς την παρ. 1 άρθρο 4 της συστατικής 
πράξης του «ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» και στο 
εξής η ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Ελασσόνας, 
θα ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Ελασσόνας, για 
το οικονομικό έτος 2006 ύψους 50.000 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 19 Απριλίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γ. ΣΑΚΚΑΣ
F

Αριθμ. 6980 (8)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Γυμναστήριο Δή−
μου Ελασσόνας».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του ν. 2503/1997.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2469/1997.
4) Την υπ’ αριθμ. 2682/2001 (ΦΕΚ 597/Β΄/2001) απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμε−
νο της Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας».

5) Την υπ’ αριθμ. 11010/2001 (ΦΕΚ 931/Β΄/19.7.2001) από−
φασή μας, με την οποία συστήσαμε Νομικό πρόσωπο 
με την επωνυμία «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Ελασ−
σόνας».

6) Την υπ’ αριθμ. 48/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ελασσόνας, περί τροποποίησης του 
σχετικού άρθρου της συστατικής πράξης του Νομικού 
προσώπου όσον αφορά την ετήσια επιχορήγηση, απο−
φασίζουμε :

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 11010/2001 απόφασή μας 
περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
«Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Ελασσόνας» ως προς 
το άρθρο 3 της συστατικής πράξης του «ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» και στο εξής η ετήσια επιχορή−
γηση από το Δήμο Ελασσόνας, θα ανέρχεται στο ποσό 
των 100.000 ευρώ.
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Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Ελασσόνας, για 
το οικονομικό έτος 2006 ύψους 100.000 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 19 Απριλίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γ. ΣΑΚΚΑΣ
F

(9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού κατηγορίας ΤΕ στη Σμυρνάκη Ελένη του 
Αγγελή και της Μαρίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 1402/2.5.2006 απόφαση του Νομάρχη 
Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού Σμυρνάκη Ελένη του Αγγελή 
και της Μαρίας.

Με εντολή Νομάρχη

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΑΙΚ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ
F

(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού κατηγορίας ΤΕ στη Καραγγιούλη Ελένη 
του Ιωάννη και της Πολύμνιας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 1401/2.5.2006 απόφαση του Νομάρχη 
Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού Καραγγιούλη Ελένη του Ιωάννη 
και της Πολύμνιας.

Με εντολή Νομάρχη

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΑΙΚ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ
F

(11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού κατηγορίας ΤΕ στη Ξηρογιάννη Γεωρ−
γία του Κων/νου και της Χαρίκλειας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 1257/2.5.2006 απόφαση του Νομάρχη 
Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού Ξηρογιάννη Γεωργία του Κων/
νου και της Χαρίκλειας.

Με εντολή Νομάρχη

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΑΙΚ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ
F

(12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού κατηγορίας ΤΕ στη Σκουτέλη Μαρία του 
Μιχαήλ και της Ιωάννας

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 1404/2.5.2006 απόφαση του Νομάρχη 
Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού Σκουτέλη Μαρία του Μιχαήλ 
και της Ιωάννας.

Με εντολή Νομάρχη

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΑΙΚ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ
F

(13)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής 

«Με εντολή ΔΣ» στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο Γε−
νικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 14/379/18.4.2006 του Δ.Σ.)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του ν. 3371/2005 
(ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ 
Α΄/168/24.7.2000).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 
Α΄/167/30.10.1991).

4. Το π.δ. 25 /2003 «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαι−
αγοράς» (ΦΕΚ Α΄/26/6.2.2003).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(1) Μεταβιβάζουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ), 

στο Γενικό Διευθυντή (ΓΔ) και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Επιτροπής Κεφαλαι−
αγοράς τις παρακάτω αρμοδιότητες και την εξουσία 
να υπογράφουν «με εντολή ΔΣ» έγγραφα, επιστολές, 
εντάλματα πληρωμής και άλλες πράξεις, ως εξής:

(α) Στην Εκτελεστική Επιτροπή
(i) Τις αποφάσεις για τη μισθολογική εξέλιξη όλων των 

υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ). 
(ii) Τις αποφάσεις με τις οποίες τίθεται στο Αρχείο 

υπόθεση, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμ−
βούλιο (ΔΣ).

(iii) Τις αποφάσεις για την έναρξη της διαδικασίας 
επιβολής κυρώσεων, πλην εκείνων που αφορούν την 
έναρξη της διαδικασίας ανάκλησης της άδειας λειτουρ−
γίας εποπτευόμενων φορέων της ΕΚ.

(iv) Την άσκηση προσφυγής κατά των εισαγγελικών 
διατάξεων.

(v) Τις αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας κατά απο−
φάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν γίνεται 
επίκληση νέων στοιχείων.

(vi) Την απόφαση για την παράταση της προθεσμίας 
διάθεσης των ιδίων μετοχών εισηγμένης εταιρείας.

(vii) Την εντολή για τη διενέργεια ελέγχων.
(viii) Την έγκριση, κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων 

και πράξεων έγκρισης προμηθειών, εκτέλεσης έργων, 
ανάληψης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων ποσού 
από είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000) έως σαράντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ (€ 45.000).

(ix) Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με 
ή χωρίς αμοιβή σε υπαλλήλους της ΕΚ.

(x) Την απόφαση ανάθεσης σε τρίτους, σύμφωνα με 
την παρ. 11 άρθρου 36 του ν. 2324/1995, σύμβασης έργου 
και εργασιών που λόγω εξαιρετικών περιστάσεων δεν 
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μπορεί να εκτελέσει η ίδια η ΕΚ ή λόγω εξειδίκευσης 
του αντικειμένου είτε λόγω αδυναμίας αντιμετώπισής 
τους από το υπάρχον προσωπικό, εφόσον η δαπάνη δεν 
υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(€ 45.000), ενημερώνοντας σχετικά το ΔΣ.

(β) Στο Γενικό Διευθυντή
(i) Τις αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλ−

λήλων της ΕΚ σε οργανικές μονάδες της ΕΚ.
(ii) Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ−

λήλων.
(iii) Τις αποφάσεις απόσπασης των υπαλλήλων από 

και προς την ΕΚ
(iv) Τις αποφάσεις χορήγησης κανονικών, αναρρωτικών 

και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
της ΕΚ.

(v) Τον ορισμό υπαλλήλων για συμμετοχή σε συνέδρια, 
σε συμβούλια και σε επιτροπές.

(vi) Την εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής 
εξέτασης.

(vii) Την παροχή οδηγιών και την έκδοση εγκυκλίων 
για τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών της 
ΕΚ, καθώς και την υπογραφή εγκυκλίων που εγκρίνονται 
από το ΔΣ.

(viii) Τις απαντήσεις σε αιτήματα ή αναφορές παρα−
πόνων ή σε καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή πα−
ραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων.

(ix) Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλ−
λήλων της ΕΚ, όπως ενδεικτικά προσφυγές, αποδοχή 
παραίτησης, θέση σε αργία, κατάρτιση σύμβασης. 

(x) Τα ερωτήματα για γνωμοδότηση στη Διεύθυνση 
Νομικών Υπηρεσιών.

(xi) Την έγκριση, κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων 
και πράξεων έγκρισης προμηθειών, εκτέλεσης έργων, 
ανάληψης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων ποσού 
από χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1500) έως είκοσι χιλιάδες 
ευρώ (€ 20.000).

(xii) Την έγκριση πληρωμών που αφορούν προμήθειες, 
υπηρεσίες και έργα, εφόσον η σχετική δαπάνη έχει 
εγκριθεί από την ΕΕ ή το ΔΣ και πληρούνται οι νόμιμες 
και συμβατικές υποχρεώσεις.

(xiii) Την έγκριση πληρωμών για τις πάσης φύσεως 
αποδοχές και τις επ’ αυτών κρατήσεις και εργοδοτικές 
εισφορές των μελών του ΔΣ και του προσωπικού, για 
τις αμοιβές και τις επ’ αυτών κρατήσεις μελών ομάδων 
εργασίας.

(xiv) Την έγκριση πληρωμών για τα μισθώματα κινητών 
και ακινήτων, για τα κοινόχρηστα και για τους λογαρια−
σμούς ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεφωνίας και φυσικού 
αερίου, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες και συμβατικές 
υποχρεώσεις.

(xv) Την έγκριση προκαταβολών για ταχυδρομικά τέλη 
και μικροδαπάνες και έγκριση της απόδοσης λογαρι−
ασμού.

(xvi) Τις αποφάσεις φραγής ή άρσης αυτής τηλεφω−
νικών συνδιαλέξεων των υπηρεσιών της ΕΚ.

(xvii) Την παροχή άδειας για ίδρυση υποκαταστημάτων 
και γραφείων αντιπροσώπευσης των Ανωνύμων Χρημα−
τιστηριακών Εταιριών (ΑΧΕ), των Ανωνύμων Εταιριών 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) και Ανωνύ−
μων Εταιριών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης(ΑΕΕΔ).

(xviii) Την έγκριση τροποποίησης καταστατικού Ανω−
νύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), 
Ανωνύμων Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

(ΑΕΔΑΚ), Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΔΑΚΑΠ), Ανωνύμων 
Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), 
ΑΧΕ, ΑΕΠΕΥ, Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυ−
λακίου Αναδυομένων Αγορών (ΑΕΕΧΑΑ) και ΑΕΕΔ.

(xix) Έγκριση κανονισμών αμοιβαίων κεφαλαίων και 
αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και τροπο−
ποιήσεις αυτών.

(xx) Έγκριση διορισμού μελών διοικητικών συμβουλί−
ων των ΑΧΕ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΧ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, 
ΑΕΕΑΠ, ΑΕΕΧΑΑ και ΑΕΕΔ.

(xxi) Την έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών των ΑΧΕ, 
ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΧ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕ−
ΕΧΑΑ και ΑΕΕΔ.

(xxii) Την έγκριση διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στην 
Ελλάδα.

(xxiii) Την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από ΑΕΠΕΥ 
και ΑΕΔΑΚ εκτός Ελλάδος.

(xxiv) Την παροχή άδειας και τον ορισμό μέλους του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών για την αναγκαστική εκποίηση 
κινητών αξιών. 

(xxv) Την εντολή για τη διενέργεια ελέγχων.
(xxvi) Ο ΓΔ έχει την εξουσία να υπογράφει «Με εντολή 

ΔΣ» και για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα 
απόφαση στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή αυτο−
τελών Τμημάτων ή Γραφείων, σε περίπτωση έλλειψης, 
απουσίας ή κωλύματος των Προϊσταμένων αυτών.

(xxvii) Όταν η θέση του ΓΔ είναι κενή και μέχρι την 
πλήρωσή της ή όταν ο ΓΔ ελλείπει, απουσιάζει ή έχει 
κώλυμα, οι παραπάνω αναφερόμενες αρμοδιότητες του 
ΓΔ ασκούνται και τα παραπάνω έγγραφα υπογράφονται 
από οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

(γ) Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
(αα) Γενικά
(i) Την παροχή οδηγιών σε θέματα της αρμοδιότητάς 

τους.
(ii) Τη μετακίνηση υπαλλήλων εντός της διεύθυνσής 

τους.
(iii) Τις απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών, πολιτών 

ή υπαλλήλων και φορέων της αγοράς για ζητήματα που 
ανάγονται στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

(iv) Τις απαντήσεις σε αιτήσεις υπηρεσιών, πολιτών, 
υπαλλήλων και φορέων της αγοράς για χορήγηση εγ−
γράφων ή παροχή πληροφοριών.

(v) Τα έγγραφα τα οποία απευθύνονται στους επο−
πτευόμενους από την ΕΚ φορείς, με τα οποία ζητούνται 
διάφορα στοιχεία και πληροφορίες.

(vi) Τα έγγραφα με τα οποία ζητείται η συμπλήρωση 
ελλιπούς αλληλογραφίας.

(vii) Τις πράξεις με τις οποίες διαβιβάζονται έγγραφα 
από Διεύθυνση σε Διεύθυνση.

(viii) Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στις αρ−
μόδιες υπηρεσίες αναφορές υπηρεσιών ή πολιτών που 
αναρμόδια υποβλήθηκαν στην κεντρική υπηρεσία.

(ix) Την έγκριση πληρωμών που αφορούν προμήθειες, 
υπηρεσίες και έργα, εφόσον η σχετική δαπάνη έχει 
εγκριθεί από την ΕΕ ή το ΔΣ και πληρούνται οι νόμιμες 
και συμβατικές υποχρεώσεις.

(x) Τις επιστολές με τις οποίας ζητείται από τους 
διοικούμενους η άσκηση του δικαιώματος της προηγού−
μενης ακρόασης, για τα θέματα που ανάγονται στον 
τομέα της αρμοδιότητάς τους.
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(xi) Τα έγγραφα με τα οποία χορηγούν ή αρνούνται 
τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών, ύστερα από 
σχετικό αίτημα τρίτου.

(xii) Τα θέματα υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού που υπάγεται στις Διευθύνσεις τους.

(xiii) Τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα Από−
φαση στους Προϊσταμένους Τμημάτων, σε περίπτωση 
έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος των Τμηματαρχών.

(xiv) Την εντολή για τη διενέργεια ελέγχων.
(ββ) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών
(i) Τις αποφάσεις χορήγησης κανονικών, αναρρωτικών 

και λοιπών αδειών στους υπαλλήλους της ΕΚ, πλην των 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

(ii) Τα θέματα εγκατάστασης ή επέκτασης τηλεφω−
νικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών 
της ΕΚ.

(iii) Τα θέματα της μίσθωσης αυτοκινήτων της ΕΚ.
(iv) Την έγκριση, κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων 

και πράξεων έγκρισης προμηθειών, εκτέλεσης έργων, 
ανάληψης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων ποσού 
έως χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1500). 

(v) Επικύρωση αντιγράφων με την ένδειξη «Ακριβές 
αντίγραφο».

(vi) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προ−
σωπικού και των πολιτών.

(δ) Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων
(αα) Γενικά
(i) Τις απαντήσεις σε αναφορές παραπόνων πολιτών 

και υπαλλήλων, οι οποίες αφορούν ζητήματα για τα 
οποία η υπηρεσία έχει λάβει θέση.

(ii) Τα έγγραφα με τα οποία επιστρέφονται δικαιο−
λογητικά.

(iii) Την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε θέ−
ματα που σύμφωνα με το νόμο μπορούν να βεβαιωθούν 
από στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία.

(iv) Τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται ή κοι−
νοποιούνται αποφάσεις της ΕΚ, χωρίς να παρέχονται 
ταυτόχρονα οδηγίες.

(ββ) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πρωτοκόλλου, 
Αρχείου και Γραμματείας

(i) Επικύρωση αντιγράφων με την ένδειξη «Ακριβές 
αντίγραφο».

(ii) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προ−
σωπικού και των πολιτών.

(γγ) Στον Γραμματέα και στον Προϊστάμενο της Γραμ−
ματείας ΔΣ, ΕΕ και ΓΔ

Έκδοση ακριβών αντιγράφων ή ακριβών αποσπασμά−
των των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ και της 
ΕΕ.

(ε) Η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της ΕΚ 
Η κίνηση των λογαριασμών της ΕΚ που τηρούνται 

ή θα τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της 

έκδοσης επιταγών και της παροχής εντολών για τη με−
ταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών αυτών από 
τους λογαριασμούς αυτούς προς τους λογαριασμούς 
τρίτων γίνεται ως εξής:

(i) Επιταγές ή εντολές μεταφοράς χρημάτων ποσού 
άνω των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 350.000) 
θα φέρουν δύο υπογραφές, από τις οποίες η μία μέλους 
της ΕΕ και η άλλη μέλους της ΕΕ ή του ΓΔ ή του Προϊ−
σταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

(ii) Επιταγές ή εντολές μεταφοράς χρημάτων ποσού 
μέχρι τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 350.000) θα 
φέρουν δύο υπογραφές, από τις οποίες η μία μέλους 
της ΕΕ ή του ΓΔ και η άλλη ενός εκ των ανωτέρω ή 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οι−
κονομικών Υπηρεσιών.

(2) Οι παραπάνω εξουσιοδοτημένοι να υπογράφουν με 
εντολή ΔΣ υποχρεούνται να τηρούν ενήμερα τα ανώτε−
ρα αυτών υπηρεσιακά κλιμάκια για κάθε σοβαρό κατά 
την κρίση τους θέμα της αρμοδιότητάς τους. Επίσης οι 
ως άνω εξουσιοδοτούμενοι μπορούν να προσκομίζουν 
σε ανώτερο κλιμάκιο για λήψη απόφασης ή για υπο−
γραφή θέματα της αρμοδιότητάς τους, αν το κρίνουν 
σκόπιμο λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος ή της 
σπουδαιότητας αυτών των θεμάτων.

(3) Οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες μπο−
ρεί να ασκούνται παράλληλα και από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

(4) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργούνται όλες οι εν ισχύ εξουσιοδοτήσεις.

(5) Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(14)

Στο ΦΕΚ 458/Β΄/13.4.2006, που δημοσιεύθηκε η υπ’ 
αριθμ. οικ.20023/541/29.3.2006 απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Σύσταση/συγκρό−
τηση Ομάδας Εργασίας Σχεδιασμού Προγράμματος της 
περιόδου 2007−2013», γίνεται η παρακάτω διόρθωση:

Στο άρθρο 4, αριθμός 8 αυτής διορθώνεται από το 
εσφαλμένο «Φραγκουλοπούλου Ελένη», στο ορθό «Φρα−
γκουλοπούλου Σοφία».

Και στο άρθρο 4, αριθμός 9, από το εσφαλμένο «Κόκ−
κιος Χρήστος», στο ορθό «Κόκιος Χρήστος».

(Από το Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών)
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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

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ 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 Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• 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.

* 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.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• 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.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

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

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.


