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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1048844/3383−20/0016 (1)
    Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, αναστο−

λή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων 
οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και ρύθμιση αυτών. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου 

ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), με την οποία ο Υπουργός Οι−
κονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών 
από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε 
μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο 
για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζει 
την καταβολή των χρεών αυτών μέχρι 24 μηνιαίες δό−
σεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβαρύνουν την οφειλή 
κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 
ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες ο 
Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει 
ως ανωτέρω και τα υπέρ τρίτων έσοδα, των οποίων η 
είσπραξη έχει ανατεθεί σε Δ.Ο.Υ.

3. Τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1284/1982 (ΦΕΚ 
114 τ.Α΄), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οι−
κονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προ−
θεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το 
Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 ν.δ. 356/1974 
(Κ.Ε.Δ.Ε.).

5. Το γεγονός ότι οι πρόσφατοι σεισμοί του μηνός 
Απριλίου στο νομό Ζακύνθου είχαν σαν αποτέλεσμα 
να απορρυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή των 
πληγέντων κατοίκων.

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχω−
ρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας 
και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
10536/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006 ομοία (ΦΕΚ 302Β).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται μικρή απώλεια εσόδων στον Κρατικό Προϋπο−
λογισμό, η οποία προέρχεται μόνο από τη μη καταβο−
λή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για μικρό 
χρονικό διάστημα με βάση την παράταση των χρεών 
αυτών, η οποία όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί, 
αποφασίζουμε:

1) Αναστέλλουμε έως 28.9.2006 την πληρωμή στη Δ.Ο.Υ. 
Ζακύνθου των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμου κατά 
Κ.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, 
χρεών προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων που 
συμβεβαιώθηκαν μ’ αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς.

2) Παρατείνουμε μέχρι 28.9.2006 την προθεσμία κα−
ταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. στην ανωτέρω 
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Δ.Ο.Υ., οφειλών που λήγουν από την ημερομηνία έκδο−
σης της παρούσας απόφασης, με εξαίρεση το φόρο 
εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων που προ−
κύπτει από την εκκαθάριση της αντίστοιχης δήλωσης 
οικονομικού έτους 2006.

3) Τα χρέη των παραπάνω περιπτώσεων ρυθμίζονται 
με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα 
επιβαρύνουν μέχρι 31.3.2006 και καταβάλλονται σε 24 
μηνιαίες δόσεις.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθ−
μιση πρέπει να κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου μέχρι 
26.9.2006.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημέρα 
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2006 και οι επό−
μενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επο−
μένων μηνών.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των 150 ευρώ.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει ως συνέ−
πεια την επιβάρυνση της με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυ−
ξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν 
δύο συνεχόμενες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή 
το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται 
με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με 
βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές 
διατάξεις του αρθρ. 14 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ149Α).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 23 Μαΐου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F      
Αριθ. 9985 ΕΡΕ(Β)866 (2)
Σύσταση επιτροπής Ενδιάμεσου Ελέγχου και Τελικής 

Παραλαβής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
εγκεκριμένων υποέργων της Πράξης «Πρόγραμμα 
Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού − ΠΕΝΕΔ 2003», 
Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.1 του ΕΠΑΝ. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυ−

θεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτά−
του ορίου απολαβών από το Δημόσιο Τομέα καθώς και 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 33 του ν. 1326/1083 και αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 4 του ν. 2303/1995.

β. του άρθρου 5 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ 13/
Α/4/8.2.2005).

γ. των άρθρων 16, 27 και 29 του ν. 1558/1985 «Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως 
κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

δ. του άρθρου 101 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−

γιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).

ε. του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251 /Α/14.11.2000).

στ. του ν. 2919/2001 «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολο−
γίας με την Παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/
Α/25.6.2001).

ζ. του άρθρου 11, παρ. 11 του ν. 2954/2001 «Φορολογικές 
ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρη−
ματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
255/Α/2.11.2001).

η. του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003).

θ. του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995)

2. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι−
σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996).

3. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας−στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» 
(ΦΕΚ 4/Α/14.1.2002) καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ 
5671/16.9.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών «εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 
4/2002 «εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήρι−
ξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».

4. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004).

5. Την υπ’ αριθμ. 5439/85/14.5.1985 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας 
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη−
ση των κονδυλίων της έρευνας» όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5056/20.5.1987, 
7401/11.5.1988, 570/19.1.1994 και 12739/9.10.2000 όμοιες 
αποφάσεις.

6. Την υπ’ αριθμ. 907/052/2.7..2003 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας «Εθνικό σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεω−
στήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πό−
ρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμεί−
ου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την 
προγραμματική περίοδο 2000−2006»

7. Την απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης C (2001) 550/14.3.2001 με κωδικό 2000/GR/16/1/PO/016 
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).

8. Την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) από την επιτρο−
πή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση Ε(2004) 
5484/21.12.2004.

9. Την υπ’ αριθμ. 1412/Β3 218/17.2.2004 απόφαση έντα−
ξης της ΕΥΔ/ΕΠΑΝ της πράξης «Πρόγραμμα Ενίσχυσης 
Ερευνητικού Δυναμικού − ΠΕΝΕΔ 2003» στο ΕΠΑΝ και των 
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υπ’ αριθμ. 8724/Β3 1284/15.9.2005, 11590/Β3 1710/19.10.2005, 
13143/Β3 2002/18.11.2005, 14883/Β3 2331/16.12.2005 και 
2665/Β3 409/15.3.2006 τροποποιήσεών της.

10. Τις υπ’ αριθμ. 3242/ΕΡΕ 8/24.3.2004 και 16778/ 
20.10.2005 αποφάσεις εκτέλεσης−προκήρυξης έργου με 
τίτλος «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού 
− ΠΕΝΕΔ 2003»

11. Το έργο 2004ΣΕ01330004 της ΣΑΕ 013/3 του ΠΔΕ 
της ΓΓΕΤ.

12. Την υπ’ αριθμ. 3405/22.7.2002 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στην Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 760/Β. 12.6.2003)

13. Την υπ’ αριθμ. 9713/21.7.2003 απόφαση εκτέλεσης 
έργου με τίτλο: «Ενέργειες της ΓΓΕΤ για την υποστή−
ριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ» όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ.  14640/7.11.2003 και 9597/3.8.2004 απο−
φάσεις.

14. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Ορισμός 
υπολόγου Διαχειριστή για το έργο Δημοσίων Επενδύ−
σεων με κωδικό 2003ΣΕ01330010 «Ενέργειες της ΓΓΕΤ 
για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ»

15. Την υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ 663/16.3.2005 απόφαση 
του ΥΠΟΙΟ με θέμα «Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας 
αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλ−
λήλων και λοιπών προσώπων στα πλαίσια του ΚΠΣ, των 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής».

16. Την συλλογική απόφαση έργου 013/3, Κ.Α. 
2003ΣΕ01330010 «Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας Στήρι−
ξης της ΓΓΕΤ για την Υποστήριξη της Υλοποίησης του 
ΕΠΑΝ» του Π.Δ.Ε. της ΓΓΕΤ /Υπ. Ανάπτυξης.

17. Την ανάγκη ενδιάμεσου ελέγχου και τελικής πα−
ραλαβής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κα−
θώς και την πιστοποίηση των επιλέξιμων δαπανών των 
εγκεκριμένων υποέργων της Δράσης 8.3.1 του ΕΠΑΝ, 
αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας Επιτροπή Ενδιάμεσου Ελέγχου και Τελικής 
Παραλαβής του φυσικού (Φ.Α.) και οικονομικού (Ο.Α.) 
αντικειμένου των εγκεκριμένων υποέργων που εκτελού−
νται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ − ΠΕΝΕΔ 2003» του ΕΠΑΝ.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και απαρτίζεται 
από τρία (3) μέλη, προερχόμενα από τους υπό οιοδή−
ποτε καθεστώς απασχόλησης υπηρετούντες στη ΓΓΕΤ 
ή εμπειρογνώμονες από διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων ή 
στελέχη επιχειρήσεων. Οι αξιολογητές ελέγχουν την 
ομαλή εξέλιξη του υποέργου από πλευράς φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου και την υλοποίηση του, σύμ−
φωνα με τους όρους της σύμβασης ανάθεσης για την 
εκτέλεση του μετά των συνημμένων παραρτημάτων 
αυτής. Επίσης παραλαμβάνουν και ελέγχουν τα παραδο−
τέα του υποέργου καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ο 
προαναφερόμενος έλεγχος πραγματοποιείται είτε από 
τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις που υποβάλλονται 
στη ΓΓΕΤ, είτε από επιτόπου επισκέψεις στους χώρους 
υλοποίησης του έργου. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται 
εισήγηση − έκθεση.

3. Η Επιτροπή λειτουργεί εκτός ωραρίου εργασίας.
4. Οι αμοιβές, η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, 

τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών των 
Επιτροπών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ΣΑΕ 
013/3, Κ.Α. 2003ΣΕ01330010 του Π.Δ.Ε. της ΓΓΕΤ/Υπ. Ανά−
πτυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι 
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 και 
της υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ5671/16.9.2003 εγκυκλίου του 
ΥΠ.ΟΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαΐου 2006
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 

F  
     Αριθ. 200402 (3)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Θήρας που 

πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το 
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές 
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας».

5. Το υπ’ αριθμ. 4126/8.5.2006 έγγραφο του Δήμου Θή−
ρας για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης, πλήρωσης 
είκοσι επτά (27) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών 
υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικο−
τήτων, για το Δήμο Θήρας.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Α. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 31065/1.4..2003 προηγού−
μενης απόφασής μας, καθορίζουμε το συνολικό αριθμό 
των θέσεων εργασίας για το Δήμο Θήρας, που πρόκειται 
να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις 
διατάξεις του ν. 2643/1998, σε δύο (2).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

α)  Πολύτεκνοι (περίπτωση α’ της παρ. 1, 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

β)  Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1
του άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1
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Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν. 2643/1998

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δήμος 
Θήρας

ΥΕ16 εργατών 
καθαριότητας Πολυτέκνων 1

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δήμος 
Θήρας 

ΔΕ 29 οδηγός 
αυτοκινήτων  Τρίτεκνοι 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 

F  
   Αριθ. 49845 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 104149/2002 απόφασης του 

Υπουργού Δικαιοσύνης περί ανασυγκρότησης Κε−
ντρικής Επιτροπής Μεταγωγών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 

ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291/Α/1999).
2. Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης υπ’ αριθμ. 

104149/16.2.2002 (ΦΕΚ 952/Β΄/2002), 161648/12.11.2002 
( ΦΕΚ 1480/Β/2002), 1176/17.1.2003 (ΦΕΚ36/Β/2003) και 
25891/18.3.2004 (ΦΕΚ 521/Β/2004).

3. Το από 31.12.2005 π.δ. (ΦΕΚ 4Γ΄/11.1.2006) περί το−
ποθέτησης Εποπτών Εισαγγελέων στο συγκρότημα 
φυλακών Κορυδαλλού.

4. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσης, 
ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Δημοσίου προκύπτει, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 104149/16.2.2002 απόφα−
σή μας «περί ανασυγκρότησης της Κεντρικής Επιτροπής 
Μεταγωγών» (ΚΕΜ) και ορίζουμε τον Σταύρο Αθανασά−
κη, Αντεισαγγελέα Εφετών, Επόπτη του συγκροτήματος 
φυλακών Κορυδαλλού ως τακτικό μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής Μεταγωγών, με αναπληρωτή τον Κων/νο Σο−
φουλάκη, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, αναπληρωτή Επόπτη 
του ανωτέρω συγκροτήματος.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 104149/2002 απόφα−
σή μας (ΦΕΚ 952/Β/25.7.2002) όπως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαΐου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F  
     Αριθ. 50726 (5)
Συμπλήρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Πρωτοδικείου Αθηνών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 

Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 

και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 
του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α΄ 67).
γ) του άρθρου 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2003 ΦΕΚ Α΄ 98.

1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).

3. Το υπ’ αριθμ. 4503/3.5.2006 έγγραφο του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Αθηνών όπως συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 2/2006 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτο−
δικείου Αθηνών και η οποία έχει ως εξής:

Αποφασίζει την συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, όσον αφο−
ρά την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν το «Κοινοτικό 
Σήμα» και την «Πνευματική ιδιοκτησία» ως εξής:

Α) Τη σύσταση τμήματος για την εκδίκαση των υποθέ−
σεων πνευματικής ιδιοκτησίας και για την εκδίκαση των 
υποθέσεων κοινοτικών σημάτων, στην αρμοδιότητα του 
οποίου υπάγονται επίσης η εκδίκαση των υποθέσεων 
εθνικών σημάτων και η εκδίκαση των υποθέσεων που 
αναφέρονται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιη−
τικά υποδείγματα χρησιμότητας, μεταφορά τεχνολογί−
ας, τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών, πιστοποιητικά 
προστασίας βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και 
γενικά όλες οι υποθέσεις εφευρέσεων που υπάγονται 
στα πολιτικά δικαστήρια.

Β) Οι ως άνω υποθέσεις αρμοδιότητος Πολυμελούς να 
προσδιορίζονται στο πινάκιο ΣΤ1 και να εκδικάζονται από 
τις συνθέσεις Α και Ζ του Εμπορικού Τμήματος εναλλάξ.

Γ) Οι υποθέσεις αρμοδιότητος Μονομελούς να προσ−
διορίζονται επίσης στο πινάκιο ΣΤ1 και να εκδικάζονται 
από έναν από τους Δικαστές που υπηρετούν στα προα−
ναφερόμενα τμήματα δηλ. των συνθέσεων Α και Ζ του 
Εμπορικού τμήματος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα 
την 6η Απριλίου 2006.

   Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ

F  
       Αριθ. 46288 (6)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 ́Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 
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Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α΄ 67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2003 ΦΕΚ Α΄/98.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3) Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).

4. Το υπ’ αρθμ. 112/14.4.2006 έγγραφο του Πρωτοδικεί−
ου Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, όπως διαμορφώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 1/2006 απόφαση της Ολομέλειας του 
Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ τον από 28.6.2001 Κανονισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, όπως αυτός 
ισχύει και ορίζεται:

Α) ως ημέρα συνεδρίασης του Μονομελούς Πλημμελει−
οδικείου Ηγουμενίτσας κάθε εργάσιμη Παρασκευή εκτός 
από την τελευταία εργάσιμη Παρασκευή κάθε μήνα.

Β) ως ημέρα συνεδρίασης του Μονομελούς Πλημμε−
λειοδικείου Παραμυθιάς, η τελευταία εργάσιμη Παρα−
σκευή των μηνών Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου, 
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Μαΐου.

Γ) ως ημέρα συνεδρίασης του Μονομελούς Πλημμε−
λειοδικείου Φιλιατών η τελευταία εργάσιμη Παρασκευή 
των μηνών Δεκεμβρίου, Απριλίου και Ιουνίου και

Δ) η τροποποίηση αυτή θα ισχύει από το δικαστικό 
έτος 2006−2007 ήτοι από 16.9.2006.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Ηγουμενίτσα στις 13 
Απριλίου 2006 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν.

 Η Πρόεδρος Τα Μέλη

 ΣΤΑΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΠΕΤΣΟΣ
    Πρόεδρος Πρωτοδικών    2) ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ
                                          3) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΑΛΛΑΣ
                                         4) ΣΠΥΡΙΔ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ
  (Πάρεδρος)

 Η Γραμματέας Ο Εισαγγελέας

 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΛΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ

 Προϊσταμένη της  Εισαγγελέας
 Γραμματείας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Μαΐου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ

         Αριθ. 3652 (7)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου για τη λειτουργία του ΚΕΠ Δήμου Ορο−
πεδίου Λασιθίου .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 

102/τ.Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις». (ΦΕΚ 206/τ.A΄/8.10.1997).

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

4. Τις υπ’ αριθμ. 8084/20.2.2003, 10025/24.5.2002, 
12700/2.7.2002, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/14934/2.8.2002 και ΔΙΠΠ.ΕΠ. 
1/14004/9.8.2002 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 
3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄/6.8.2004) σύμφωνα με τις οποίες 
για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται ή 
απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθω−
σης έργου. Για τις συμβάσεις αυτές ισχύουν οι κείμενες 
διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της 
Π.Υ.Σ. 55/1998.

6. Το υπ’ αριθμ. 23598/10.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο μας εστάλη πίνακας κατανομής συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως δεκαπέντε (15) 
μήνες για τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών και συγκεκριμένα δύο (2) ατόμων για τη λει−
τουργία του ΚΕΠ στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.

7. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών 
και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με Εντολή Γε−
νικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων 
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφεί−
ων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την από 8.4.2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βούλου της ΚΕΔΚΕ, με την οποία γνωμοδοτείται ότι 
οι εργασίες που θα προσφέρει το προσωπικό που θα 
προσληφθεί με συμβάσεις έργου, όπως αυτές περιγρά−
φονται κατωτέρω, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
σύμβασης μίσθωσης έργου χωρίς να υποκρύπτει εξαρ−
τημένη εργασία, αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δήμο Οροπεδίου Λασι−
θίου, συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη 
και τη παραγωγική λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέ−
τησης Πολιτών ως κατωτέρω:

Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν: Δύο (2) 
άτομα.

Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Δεκαπέντε (15) μή−
νες. Οι συμβάσεις λήγουν αυτοδικαίως από τη στιγμή 
που θα στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό.

Γ) Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560,00€ ετησίως 
μέχρι τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, 
κατά το οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», 
Μέτρο 2.2. Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μηνου 
η αμοιβή ορίζεται σε 12.000,00€ ετησίως και χρηματο−
δοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
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Δ) Έργο που θα εκτελεσθεί: α) Η παροχή διοικητικών 
πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών 
από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της 
τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμό−
διες υπηρεσίες μέσω ψηφιοποιημένων βάσεων δεδο−
μένων που θα εγκαταστήσει, β) Η κατάρτιση βάσεων 
δεδομένων με πληροφορίες τοπικού ενδιαφέροντος 
και η παράδοση του ολοκληρωμένου συστήματος σε 
λειτουργία. 

Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Το κτίριο που στε−
γάζεται το ΚΕΠ.

ΣΤ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στο κύκλο των 
καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο.

Ζ) Οι συμβάσεις λήγουν από τη χρονική στιγμή που 
θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

Η) Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση 
σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η 
οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγ. Νικόλαος, 22 Μαΐου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F  
     Αριθ. 1232 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, για 

τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αργολίδας που θα απασχοληθούν στον Τομέα Δα−
κοκτονίας το έτος 2006. 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19, 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 Α΄), και ως ορίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107, 
Α΄) και τις όμοιες του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180, Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 301/1976.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996, (ΦΕΚ 21 Α).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999, (ΦΕΚ 

154 Α΄).
6. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Νομαρ−

χιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του 
προγράμματος Δακοκτονίας.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 
(ΦΕΚ 38/Α).

8. Το ότι, η δαπάνη που θα προκληθεί θα αντιμετωπι−
στεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Ν.Α. Αργο−
λίδας όπως προκύπτει και από το με α.π, 459/13.3.2006 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας, σύμ−

φωνα με το οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες σχετικές 
πιστώσεις ύψους 20.000€, (Φ.295 ΚΑΕ 0511/2002), οι οποί−
ες επαρκούν, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες μετά το πέρας του ωραρίου 
εργασίας και μέχρι την 22.00 ώρα, για οκτώ (8) υπαλλή−
λους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας που 
θα απασχοληθούν στον Τομέα Δακοκτονίας μέχρι και 
την 31.12.2006.

Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβεί 
τις δύο χιλιάδες και εκατό (2.100) ώρες.

Β. Ορίζουμε υπεύθυνο για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της πραγματικής προσφοράς εργασίας τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλι−
είας.

Γ. Η Δαπάνη για την προαναφερθείσα υπερωριακή 
εργασία που θα προσφερθεί, θα βαρύνει τις Πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού της Ν.Α. Αργολίδας έτους 2006, 
Φ.295/0511/2002.

Δ. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής εργασίας ανά 
υπάλληλο θα γίνει με νεώτερη απόφαση σύμφωνα με 
την εργασία που θα παρασχεθεί υπό την εποπτεία και 
ευθύνη του παραπάνω ορισθέντος προϊσταμένου Δ/
νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

Ε. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν 
τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ναύπλιο, 19 Μαΐου 2006

Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

F  
         Αριθ. 384/1 (9)

Υπαγωγή κατασκευών κεραιών στο άρθρο 1 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2801/2000. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α΄) και ιδίως το άρθρο 12, 
στοιχείο λβ΄ και μα΄) αυτού.

2. Το ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α΄), όπως ισχύει, και ειδικότερα το 
άρθρο 1 παρ. 2 εδ. ζ΄ αυτού.

3. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 17225/655/10.3.2006 κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών Επι−
κοινωνιών «Έγκριση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων» (ΦΕΚ/399/Β/3.4.2006).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Δ/35694/6190/3.8.2000 απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών αριθ. «Προστα−
σία των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο 
της ανάπτυξης κατασκευών − εμποδίων γύρω από αυτές 
καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη 
χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ 1133/Β/11.9.2000).

Επειδή: 
1. Ο ν. 3431/2006, στο άρθρο 12, στοιχείο λβ αυτού, 

ορίζει ότι η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών 
κατασκευής κεραιών σταθμών στη ξηρά σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.
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2. Ο ν. 2801/2000, στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. ζ΄ αυτού, 
ορίζει ότι εξαιρούνται της υποχρέωσης λήψης αδείας 
οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για 
χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας. 

3. Από την υπ’ αριθμ. Οικ. 17225/655 κοινή υπουργική 
απόφαση συνάγονται τα εξής: 

α. η ζώνη συχνοτήτων 2400−2483,5 MHz, διατίθεται 
για τη λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας που χρη−
σιμοποιούνται για συστήματα ασύρματης πρόσβασης 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοε−
πικοινωνιών (WAS/RLAN) οι οποίες είναι σύμφωνες με 
τις διατάξεις του π.δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και 
τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοι−
βαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών 
αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α/2002), την 
Απόφαση ERC/DEC (01) 07 «ERC Decision of 12 March 
2001 on harmonised frequencies, technical characteristics 
and exemption from individual licensing of Short Range 
Devices used for Radio Local Area Networks (RLANs) 
operating in the frequency band 2400 − 2483.5 MHz» και 
τη Σύσταση ERC/REC 70−03 «RELATING TO THE USE OF 
SHORT RANGE DEVICES (SRD)», 

β. στη ζώνη συχνοτήτων 5470 − 5725 ΜΗz, επιτρέπεται 
η λειτουργία συσκευών που χρησιμοποιούνται για συ−
στήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) 
και είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του π.δ. 44/2002, 
τη Σύσταση ERC/REC 70−03, που προαναφέρθηκαν, και 
τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων 2005/513/ΕΚ, της 11ης Ιουλίου 2005, 
«σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος 
στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση συ−
στημάτων ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομέ−
νων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN)» 

4. Για τις κατασκευές κεραιών που υποστηρίζουν τη 
λειτουργία των εφαρμογών που αναφέρονται στο ανω−
τέρω (3), δεν απαιτείται να προηγείται σύμφωνα με 
την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης− Περι−
βάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων− Υγείας 
και Πρόνοιας− Μεταφορών και Επικοινωνιών, υπ’αριθμ. 
53571/3839/1.9.2000, «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού 
από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά» 
(ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000), η σύνταξη και υποβολή τεχνικής 
μελέτης στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
για την προστασία του κοινού, καθώς η συνολική ενερ−
γός ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς δεν ξεπερνά σε 
καμιά περίπτωση το 1 W, δεδομένου ότι την εν λόγω 
υποχρέωση έχουν οι σταθμοί των οποίων η συνολική 
ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών 
ξεπερνά τα 164 W για τις ζώνες συχνοτήτων άνω των 
30 MHz, για τους λόγους αυτούς, αποφασίζει: 

1. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης λήψης αδείας ως 
υπαγόμενες στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. ζ’ του ν. 2801/2000, 
οι κατασκευές κεραιών εφόσον πληρούν αθροιστικά τις 
εξής προϋποθέσεις: 

α) Υποστηρίζουν τη λειτουργία συσκευών μικρής εμ−
βέλειας που χρησιμοποιούνται για συστήματα ασύρ−
ματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN), οι οποίες είναι 
σύμφωνες με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002 «Ραδιοεξο−
πλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός 
και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξο−
πλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α΄), την 
Απόφαση ERC/DEC (01) 07 «ERC Decision of 12 March 
2001 on harmonised frequencies, technical characteristics 
and exemption from individual licensing of Short Range 
Devices used for Radio Local Area Networks (RLANs) 
operating in the frequency band 2400 − 2483.5 MHz», τη 
Σύσταση ERC/REC 70−03 «RELATING TO THE USE OF 
SHORT RANGE DEVICES (SRD)» και τις διατάξεις της 
Απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
2005/513/ΕΚ, της 11ης Ιουλίου 2005 «σχετικά με την εναρ−
μονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων 
των 5 GHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης 
πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων 
ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN)» και λειτουργούν στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων: 

− 2400−2483.5 MHz: Μέγιστο EIRP 100 mW και τεχνικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Από−
φαση ERC/DEC (01) 07 και τη Σύσταση ERC/REC 70−03, 
που προαναφέρθηκαν, 

− 5470−5725 MHz: Μέγιστο μέσο EIRP 1 W και τεχνικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προα−
ναφερόμενες Αποφάσεις 2005/513/ΕΚ της Επιτροπής 
ΕΚ και ERC/DEC (04) 08 ECC και τη Σύσταση ERC/REC 
70−03. 

β) Τοποθετούνται επί υφιστάμενων δομικών κατασκευ−
ών ή επί μονοσωλήνιων ιστών ύψους έως 4 m, μετρού−
μενο από τη βάση τους, και διαμέτρου έως 10 cm. 

2. Οι εξαιρούμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 της 
παρούσας απόφασης δεν απαλλάσσονται από την υπο−
χρέωση λήψης της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 27 Απριλίου 2006

Ο Πρόεδρος

Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ    
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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.


