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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ3/Α/22560 (1)
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ−

μογή του Κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 
(Κ.Υ.Α. Δ3/Α/11346/30.6.2003 – ΦΕΚ 963/Β/15.7.2003).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 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΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρό−
ντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

2.  Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 168) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, Εμπορίου και Τουρισμού στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α) «Ανασύ−
σταση Υπουργείου Τουρισμού».

3.  Τις διατάξεις του π.δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση 
και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 2364/95 (ΦΕΚ 252/Α/6.12.1995) 
«Σύσταση του Σώματος Ελέγχου και Σχεδιασμού, εισα−
γωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου 
και άλλες διατάξεις».

5. Tις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 
207/Α/03) «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τη−
λεθέρμανση και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του ν. 372/1976 (ΦΕΚ Α 166) «περί συ−
στάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης, ΕΛΟΤ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθώς και το π.δ. 155/1997 (ΦΕΚ Α 131) «Σύσταση 
και Καταστατικό της ΕΛΟΤ Α.Ε.».
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ Α 176) «Προϊό−
ντα Δομικών Κατασκευών» όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και ισχύει, με το οποίο εναρμονίσθηκε με το Εθνικό 
Δίκαιο η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νο−
μοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που 
αφορούν τα προϊόντα του τομέα των δομικών έργων.

8. Την ΚΥΑ με αριθμό Δ3/Α/11346/30.6.2003 ( ΦΕΚ 963/
Β/ 15.7.2003 ) «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar » των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων.

9. Το FAX με στοιχεία 09−7558/ΑΤ/exa/2005−11−08 του 
ΕΛ.Ο.Τ., με το οποίο ενημερώθηκε το Υπουργείο Ανά−
πτυξης ότι η δημόσια κρίση για την υπόψη τροποποίηση 
του Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού 
Αερίου, στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 98/34/ΕΕ, 
έληξε και μπορεί να προχωρήσει στη δημοσίευσή της.

10. Την ανάγκη για την εφαρμογή υψηλής προστασί−
ας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανόμενης και της 
αντισεισμικής, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της 
ορθής λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου, αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 1.2.5 της ΚΥΑ Δ3/Α/11346/30.6.2003
(ΦΕΚ 963/Β/2003) «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστά−
σεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 
bar» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1.2.5. Συμμόρφωση εγκαταστάσεων αερίου
1.2.5.1.  Οι εγκαταστάσεις αερίου οφείλουν να συμμορ−

φώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
1.2.5.2.  Οι Εταιρίες Αερίου, πριν από την παροχή αε−

ρίου, οφείλουν να ελέγχουν την ως άνω συμμόρφωση 
και να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τις 
απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.

1.2.5.3. Τα πάσης φύσεως υλικά αερίου, τα οποία χρη−
σιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις οφείλουν να συμμορ−
φώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Η  
συμμόρφωση αυτή αποδεικνύεται :

• Εάν τα υλικά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
π.δ. 334/94 (Δομικά Υλικά) ή της ΚΥΑ 15233/91(Συσκευές 
Αερίου) ή της ΚΥΑ 16289/330/99 (Εξοπλισμοί υπό Πίε−
ση) ή άλλης διάταξης η οποία προβλέπει σήμανση CE, 
με την νόμιμη ύπαρξη της Σήμανσης CE, καθώς και 
με τη διαθεσιμότητα των εγγράφων, τα οποία κατά 
περίπτωση συνοδεύουν τα υλικά, σύμφωνα με τις ως 
άνω διατάξεις.

• Εάν τα υλικά δεν εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση, 
με την προσκόμιση βεβαίωσης καταλληλότητας, η οποία 
εκδίδεται από Φορέα Πιστοποίησης χώρας− μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά εξουσιοδοτημένο να εκδίδει 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού.

• Η ως άνω εξουσιοδότηση παρέχεται από το Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης ή από την αντίστοιχη επίσημη Κρατική 
Αρχή της χώρας καταγωγής του φορέα πιστοποίη−
σης.

1.2.5.4. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την εφαρ−
μογή του παρόντος Κανονισμού και την έκδοση βεβαι−
ώσεων καταλληλότητας χρήσης υλικών είναι ο ΕΛΟΤ, 
ο οποίος υποστηρίζεται στο έργο του αυτό από Ειδική 
Τεχνική Ειτροπή εμπειρογνωμόνων (στο εξής Επιτροπή), 
οι οποίοι θα προέρχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
(Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Δ/νση Πολι−
τικής Ποιότητας), τον ΕΛΟΤ και τις Εταιρείες Αερίου. 

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΟΤ συγκροτείται η εν 
λόγω επιτροπή και ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη 
λειτουργία της, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη χο−
ρήγηση των βεβαιώσεων.

1.2.5.5.  Η Επιτροπή μεριμνά για την ετοιμασία και 
ενημέρωση πίνακα καταλληλότητας υλικών αερίου, 
αναφέροντας κατάλληλα και τα αντίστοιχα πρότυπα 
ή προδιαγραφές. 

1.2.5.6. Οι Εταιρείες Αερίου που λειτουργούν στην 
Ελλάδα υποχρεούνται να καλύπτουν τις  δαπάνες λει−
τουργίας της ως άνω Επιτροπής μέχρι του ποσού των 
30.000 € κατ’ έτος.

1.2.5.7. Οι εταιρείες αερίου εξετάζουν κατά πόσον τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις αερί−
ου αναφέρονται στον ως άνω πίνακα καταλληλότητας 
υλικών αερίου. Σε αρνητική περίπτωση, εξετάζουν εάν 
υπάρχει σήμανση CE ή βεβαίωση καταλληλότητας για 
τα υλικά αυτά και ενημερώνουν κατάλληλα την Επι−
τροπή, η οποία με τη σειρά της εξετάζει την ορθότητα 
των σχετικών στοιχείων και συμπληρώνει τον πίνακα 
υλικών. 

1.2.5.8.  Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΝ εποπτεύει την 
εφαρμογή του Κανονισμού από τον ΕΛΟΤ και επιλαμ−
βάνεται σε περιπτώσεις αμφισβήτησης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F

Aριθμ.20062/ΕΦΑ(4359) (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15480/ΕΦΑ/3072/8.12.2004 

απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν 1733/87 «Μετα−

φορά Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτο−
μία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 
171/Α/22.9.1987), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 
του ν. 1739/87 «Διαχείριση υδατικών πόρων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1989) και το άρθρο 27 του 
ν. 2516/97 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βι−
οτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
159/Α/8.8.1997).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 232/92 «Έξοδος του Οργανι−
σμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από το Δημόσιο Τομέα» 
(ΦΕΚ 120/Α/14.7.1992).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ 19/Α/1996).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.03.2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

5. 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 
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(ΦΕΚ 98 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του 
παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού.

6. Τη με αρ. πρωτ. 15480 ΕΦΑ(3072)/8.12.2004 απόφαση 
μας με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΟΒΙ.

7. Την υπ’ αριθμ. 7180/16.11.2005 γραφείου Υπουργού  
έγγραφη παραίτηση του  Πανάγου Θεόδωρου από μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ, αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Πανάγου Θεόδω−
ρου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι−
σμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

2. Ορίζουμε στη θέση του για το υπόλοιπο της θητείας 
τον Ελευθέριο Ντούλα, δικηγόρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
F

Aριθμ. 133106/Δ5 (3)
Συγκρότηση και καθορισμός αποζημίωσης της Ομάδας 

Εργασίας με έργο την κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των Ιδιωτικών 
Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και των Ιδιωτικών Τε−
χνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
(Α) Τις διατάξεις:
1. Του ν. 682/77 (ΦΕΚ 244 τ.Α΄) «Περί ιδιωτικών σχολείων 

Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων».
2. Του π.δ. 813/77 (ΦΕΚ 259 τ.Α΄) «Περί μετατροπής λει−

τουργουσών Ιδιωτικών Τεχνικών και Επαγγελματικών 
Σχολών εις Ιδιωτικά Τεχνικά ή Επαγγελματικά Λύκεια ή 
Ιδιωτικάς και Επαγγελματικάς Σχολάς».

3. Του β.δ. 685/72 (ΦΕΚ 196 τ.Α΄) «Περί Καθορισμού των 
όρων ιδρύσεως, οργανώσεως και λειτουργίας των ιδιω−
τικών μέσων και κατωτέρων Επαγγελματικών Σχολών».

4. Του άρθρου 55, παρ. 4 του ν. 1566/85 «Δομή και Λει−
τουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης».

5. Της υπ’ αριθμ. Δ/7131/3.3.1980 (ΦΕΚ 348/1980 τ.Β΄) κοι−
νής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. 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 (ΦΕΚ 98 
Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.

7. Του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/99 τ.Α΄) «Περί Ειδικών Λο−
γαριασμών και άλλες διατάξεις».

8. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές Ρυθμί−
σεις Λειτουργών και Υπαλλήλων» του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, 
Ο.Τ.Α, κ.τλ.».

9. Της υπ’ αριθμ. 83464/ΙΒ/12.08.2003 (ΦΕΚ 1185/25.08.2003, 
τ.Β΄) κοινής Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση της υπ’ 
αριθμ. Δ/7131/1980 κοινής απόφασης «Περί του τρόπου 
διαχειρίσεως του Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.».

10. Του π.δ. 315/1986 (ΦΕΚ 139Α΄) «Περί ασκήσεως προλη−
πτικού ελέγχου στις δαπάνες του Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.».

(Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

(Γ) Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου 
ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής 
Εκπαίδευσης και των Ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων.

(Δ) Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄) Κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων».

(Ε) Την υπ’ αριθμ. 37930/Δ10Ε/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 
τ.Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζου−
με:

Συγκροτούμε ομάδα εργασίας με έργο τη μελέτη, την 
κωδικοποίηση και τις προτάσεις εκσυγχρονισμού της νο−
μοθεσίας που διέπει την ίδρυση και τη λειτουργία των 
Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και των Ιδιωτικών 
Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE).

Μέλη της Ομάδας ορίζονται οι:
• Χριστόφορος Πέτρος, τ. Σύμβουλος Επικρατείας, ως 

πρόεδρος.
• Καράμπελα Αναστασία, πάρεδρος του Νομικού Συμβου−

λίου του Κράτους, ως μέλος και αναπληρωτής πρόεδρος, με 
αναπληρωτή τον Παππά Παναγιώτη, πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

• Παπαδάκη Αθηνά, Διευθύντρια στη Διεύθυνση Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης.

• Κατσέλης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος του Τμήματος 
Β΄ της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

• Κοντού Ειρήνη, υπάλληλος του 1ου Γραφείου της Β΄ 
Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών.

• Μπουκουβάλα Κυριακή, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 
στην Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Γραμματείς της ομάδας εργασίας ορίζονται ο Ζέρβας 
Φίλιππος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευ−
σης και η Μαγουλά Γεωργία, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 
στην Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 
έργο της εντός πέντε (5) μηνών.

Η αποζημίωση του προέδρου και του μέλους Καράμπελα 
Αναστασίας ορίζεται σε τριακόσια (300) € μηνιαίως.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 
αυτή είναι ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και θα 
καλυφθεί από τον ειδικό εκτός προϋπολογισμού λογαρια−
σμό υπ’ αριθμ. 262824 και τίτλο «Λογαριασμός Ιδιωτικής 
Γενικής Εκπαίδευσης».

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου 
στους δικαιούχους με την προϋπόθεση συμμετοχής τους 
σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις τον μήνα.

Σε περίπτωση συμμετοχής των ανωτέρω σε λιγότερες 
των οριζόμενων συνεδριάσεων καταβάλλεται η αναλογία 
της αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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Αριθμ. 69173/Α2 (4)
Υπερωρίες διοικητικών υπαλλήλων Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3205/2003 « Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλ−

λήλων» άρθρο 16 παρ. 1.
2. Την 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608 Β΄) Υπουργική 

Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του 
ΥΠΕΠΘ».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/15521/28.3.2005 απόφαση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την 2/14708/002/21.3.2005 εγκύκλιο, του Γ.Λ.Κ. «περί 
παροχής οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικής πο−
λιτικής έτους 2005».

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους συ−
νολικά €13.276,92, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον οικείο 
κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511, 0512 του Φ. 19−230) του τακτικού 
προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, όπως θα διαμορφωθεί με 
τα ποσοστά αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.

6.Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για κάλυψη εποχιακών εκτάκτων ή επειγου−
σών αναγκών των σχολικών μονάδων της Εκκλησιαστι−
κής Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε: α) την υπερωριακή απασχόληση πέρα από 
τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας, για 40 διοικητι−
κούς υπαλλήλους των σχολικών μονάδων της Εκκλησι−
αστικής Εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα από 1.1.2005 
έως 31.12.2005 και για μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο (ΚΑΕ 0511) και

β) την υπερωριακή απασχόληση για 16 ώρες το μήνα 
(ΚΑΕ 0512), προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, 
επείγουσες ή και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες των 
σχολικών μονάδων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 
Ο αριθμός των δικαιούχων οι ώρες και η αποζημίωση 
ορίζονται ανά σχολική μονάδα ως εξής:

α/α Εκκλησιαστικό Αριθμός Σύνολο ΠΟΣΟ ΣΕ € Αριθμός Σύνολο ΠΟΣΟ ΣΕ €
 Σχολείο Σχολή δικαιού− ωρών  δικαιού− ωρών εργ.
  χων υπέρ  χων τις
  υπαλλή εργ.  υπαλλή Κυριακ. &
  λων κατά  λων Εξαιρ.
   σχολείο   κατά
      σχολείο
1. ΓΥΜΝ−ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ 5 200 756 5 480 2153,2
2. ΓΥΜΝ−ΕΕΛ ΞΑΝΘΗΣ 5 497 2264 5 416 2122,3
3. ΕΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 1 240 1332
3.
4. ΓΥΜΝ−ΕΕΛ 1 64 355,8
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5. ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ 2 192 787 2 136 697,8
6. ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 5 112 531 5 110 790
7. ΕΕΛ ΧΙΟΥ    1 60 274
8. ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ 1 161 513 1 64 238
9. ΓΥΜΝ−ΕΕΛ
ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ 1 144 459.3
 ΣΥΝΟΛΟ 21 1530 6997 19 1266 6275
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό € 

14.000 συνολικά.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Aριθμ. Υ4α/88161/05 (5)
Τροποποίηση του Οργανισμού του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ./τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−

σοκομείων» (ΦΕΚ Α΄ 32).

β) Του άρθρου 6 του ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγ−
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 737).

γ) του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81).

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 15 του ν. 3260/04 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 151).

ε)Του π.δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το Π. Δ/γμα 299/2000 (ΦΕΚ Α΄ 
240).

F
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στ) Του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το 
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Απόφαση 
Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομί−
ας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1432).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 Απόφαση 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 527).

4. Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 Απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο 
Κωνσταντόπουλο (ΦΕΚ Β΄ 517).

5. Το υπ’ αριθμ.  9/31.3.2005 απόσπασμα πρακτικών του 
Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. Ανατ. Μακεδονίας Θράκης.

6. Το με ημερομηνία 23.8.2005 έγγραφο του Πανεπ. 
Γεν. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, αποφασίζουμε:

Η υπ’ αριθμ. Υ4α/13415/03 (ΦΕΚ 141/Β/11.2.2003) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/
39985/05 (ΦΕΚ 1245/Β705) Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως παρακάτω:

Στο άρθρο 29 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», το 1° εδάφιο 
της παραγράφου (3) αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Στη Διεύθυνση και στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού 
και Οικονομικού υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλά−
δου Διοικητικού ή Οικονομικού και εν ελλείψει αυτών 
υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ των κλάδων Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Λογιστικής.

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο 
άρθρο παραμένει ως έχει.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F

Aριθμ. Υ4α/100422 (6)
Μετατροπή θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Γενικό 

Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000) 

«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π. Δ/γμα 
299 (ΦΕΚ 240/Α/2000).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 25, του ν. 1397 
(ΦΕΚ 143/Α/83).

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 87/86 (ΦΕΚ 32/Α/86).
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 & 5 του άρθρου 34 του ν. 

2519/97 (ΦΕΚ 165/Α/97).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και 11 (παρ. 1), του ν. 

2889/01 (ΦΕΚ 37/Α/01).
6. Τις διατάξεις του ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/05).
7. 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/τος 63/05 
(Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005, (ΦΕΚ 1432/
Β/05) απόφαση ̂  καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 103 (ΦΕΚ 70/Α/3.3.2004) 
«Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά 
την έκδοση διοικητικών πράξεων».

10. Την υπ’ αριθμ. 1/16.2.2005 Απόφαση του Δ. Σ. της 
ΔΥΠΕ Βορείου Αιγαίου.

11. Το υπ’ αριθμ. 415/23.9.2005 έγγραφο του Γεν. Νοσο−
κομείου Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ, αποφασίζουμε:

− Η μία (1) κενή θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ, με βαθμό 
Διευθυντή, η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 
Α3β/7070 (ΦΕΚ 382/Β/84) Απόφαση στο Γ.Ν. Μυτιλήνης 
ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ, για το Αιματολογικό Τμήμα, μετατρέπε−
ται με την παρούσα σε μία (1) θέση του ιδίου κλάδου, 
ειδικότητας Ουρολογίας και βαθμού Επιμελητή Α΄, στο 
ίδιο Νοσοκομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

F

Αριθμ. 7004/3/40−κθ (7)
Τροποποίηση της 7004/3/40−θ από 23.4.2004 απόφασης 

Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των Υπουργού Δημόσιας Τάξης σε υφιστάμενα υπη−
ρεσιακά όργανα» (Β΄− 649).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

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

Άρθρο 1

1. Τα εδάφια 3, 4 και 5 της περίπτωσης Η΄ του άρθρου 1 
της 7004/3/40−θ΄ από 23.4.2004. απόφασης του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης (Β΄ 649), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Την έκδοση απόφασης για θεώρηση, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, εισόδου αλλοδαπού κατά την άφιξη του 
σε σημείο εισόδου, από τις Υπηρεσίες ελέγχου διαβα−
τηρίων (άρθρο 6 παρ. 6 ν. 3386/2005).

4. Τον καθορισμό προθεσμίας εγκατάλειψης της χώ−
ρας από αλλοδαπό που βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος, 
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αφότου εγγραφεί στον κατάλογο ανεπιθύμητων (άρθρο 
82 παρ. 2 ν. 3386/2005).

5. Την έκδοση απόφασης με την οποία επιτρέπεται εί−
σοδος αλλοδαπού παρά την ύπαρξη απαγορευτικού λό−
γου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για σπουδαίους λόγους 
δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευκόλυνσης 
κίνησης ελληνικού πλοίου, η οποία δεν μπορεί να εξυπη−
ρετηθεί με άλλο τρόπο (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3386/2005)»

2. Στην περίπτωση Η΄ του άρθρου 1 της ίδιας ως άνω 
απόφασης προστίθενται εδάφια 7 και 8, ως εξής:

«7. Την έκδοση απόφασης με την οποία επιτρέπεται, 
για εξαιρετικούς λόγους, η είσοδος και έξοδος εκτός 
των ελεγχομένων μεθοριακών διαβάσεων και καθορί−
ζεται ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου (άρθρο 4 παρ. 
2 ν. 3386/2005).

8. Την έκδοση απόφασης καθορισμού των στοιχείων 
των δελτίων αφίξεων ή καταστάσεων επιβατών αλλο−
δαπών (άρθρο 88 παρ. 5 ν. 3386/2005)».

3. Οι τίτλοι των περιπτώσεων ΙΖ΄ και ΙΗ΄ του άρθρου 1 
της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:

«ΙΖ. ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΦΑ−
ΛΕΙΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ−
ΤΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.

ΙΗ. ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α.Δ. ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑ−
ΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟ−
ΝΙΚΗΣ».

4. Στο άρθρο 1 της ίδιας ως άνω απόφασης προστί−
θεται περίπτωση ιθ΄, ως εξής:

«ΙΘ. ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

α. Την έκδοση απόφασης εξέτασης προσφυγής αλ−
λοδαπού κατά απόφασης απέλασης του (άρθρο 77 ν. 
3386.2005)

β. Την έκδοση απόφασης αναστολής απέλασης αλ−
λοδαπού, για λόγους ανωτέρας βίας (άρθρο 78 ν. 3386/
2005)».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
1.1.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F

Αριθμ. 000/28/967910 (8)
Ορισμός αναπληρωματικών μελών στην επιτροπή που 

συγκροτήθηκε για την αναμόρφωση και εκσυγχρο−
νισμό του θεσμικού νομοθετικού πλαισίου που διέ−
πει την Ε.Υ.Π.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 395/2001 (ΦΕΚ Α΄ 275) «Υπαγωγή Εθνικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Δημό−
σιας Τάξης».

β. Του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α΄ 283) 
«Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 1975/91 και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Αποζημιώσεις με−
λών συλλογικών οργάνων».

δ. Της υπ’ αριθμ. 000/10/964379/6.9.2005 Απόφασης 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Συγκρότηση Επιτροπής για 
την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού νο−
μοθετικού πλαισίου που διέπει την Ε.Υ.Π.» (ΦΕΚ Β1322).

2. Τις ανάγκες λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, απο−
φασίζουμε:

1. Ορίζουμε στην Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την 
αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού νομοθε−
τικού πλαισίου, που διέπει την Ε.Υ.Π., τους:

α. Πρέσβη ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ Σπυρίδωνα, ως αναπλη−
ρωματικό μέλος του τακτικού Πρέσβη ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Γε−
ώργιου.

β. Ταξίαρχο ΚΩΣΤΟΥΛΑ Κωνσταντίνο, ως αναπληρω−
ματικό μέλος του τακτικού Υποστράτηγου ΦΡΑΓΚΟΥ 
Φραγκούλη.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αριθμ. 000/10/
964379/6.9.2005(ΦΕΚΒ΄ 1322).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F

Αριθμ. 17001 (9)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Νεμέας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/81 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικα περί κατάστασης προσωπικού 
ΟΤΑ», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από εκείνες του 
άρθρου 8, παρ.5, του ν.2307/95.

2. Τις διατάξεις του ν. 2539/97.
3. Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίαςτου Δήμου 

Νεμέας που εγκρίθηκε με την αρ. 5736/99 απόφαση μας 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 758/19.5.1999/τ.Β. και τροποποι−
ήθηκε με την αρ. 4619/03 απόφαση μας και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 496/23.4.2003/τ.Β΄.

4. Την αρ. 15/263/04 νόμιμα ληφθείσα απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του παραπάνω Δήμου περί τρο−
ποποίησης του  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίαςτου 
Δήμου αυτού.

5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του άρθρου 5 του ν. 1188/81, όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 8, παρ.4 του ν. 2307/95 που διατυπώ−
θηκε στην υπ’ αριθμ. 30/3/21.11.2005 απόφαση αυτού.

6. 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 (ΦΕΚ 
98 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρό−
ντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αριθμ. 8832/31.12.1997 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ανάθεσης 
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αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή του 
(ΦΕΚ 551/98/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε μεταγενέστερα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Νεμέας ως εξής:

1) Άρθρο 14: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) 
Προστίθεται κλάδος ΠΕ1 Οικονομικού−Λογιστικού μία 

(1) θέση.
Σύνολο Κατηγορίας ΠΕ: 9 (εννέα).
2) Άρθρο 5, παρ. 5.2: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ−

ΣΙΩΝ
α) Α. Προϋπολογισμοί−Απολογισμοί−Οικονομική Πα−

ρακολούθηση.
Προστίθεται Παράγραφος:
«Τήρηση των βιβλίων και αρχείων του Λογιστικού Συ−

στήματος των ΟΤΑ όπως εκάστοτε ισχύει.
−Τήρηση του νέου διπλογραφικού συστήματος των 

ΟΤΑ από της εφαρμογής του.
−Τήρηση μητρώου παγίων.
−Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων».
β) ΣΤ. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(Προστίθεται παράγραφος):
«Στις αρμοδιότητες της Ταμειακής Υπηρεσίας ανήκει 

και η εξυπηρέτηση των υφισταμένων και όσων πρόκειται 

να συσταθούν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
του Δήμου Νεμέας».

γ) Άρθρο 18: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
(Τροποποίηση)
Στις διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Δήμου 

προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι των εξής κλάδων:
Γραφείο Προγραμματισμού και υποστήριξης Αιρετών 

οργάνων, κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων ΠΕ1 και 
ελλείψει αυτού ΔΕ1 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικο−
νομικών Υπηρεσιών ΠΕ1 και ελλείψει αυτού ΤΕ22 και 
ελλείψει αυτού ΔΕ1.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο υπάρχων  Οργανισμός Εσω−
τερικής Υπηρεσίας όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
5736/1999 απόφασή μας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 758/
19.5.1999/τ.Β΄ και τροποποιήθηκε με την αρ. 4619/2003 
όμοια που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 496/23.4.2003/τ.Β΄.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6011.001 ποσού 15.000 ΕΥΡΩ περίπου 
(υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 260.000 Ευρώ) του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2005 του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 24 Νοεμβρίου 2005
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣΟΥΡΗ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ 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 åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom 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.

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr  –  e-mail: webmaster @ 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 åßóðñá-
îçò (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 ðï-

óþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñï-

ìÞò 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~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 190 6
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 225 6
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 160 6
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 95 6
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 33 6
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 645 6
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 95 6
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õ-
äñïìéêÜ Ýîïäá.

• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõ-
îéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ ðñï-
óáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï ôåý-
÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.

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.


