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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18801 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 52138/2003 κοινής υπουρ−

γικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέ−
σεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης 
ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή 
υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατά−
ξεις του ν.2946/2001

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

΄Εχοντας υπόψη: 
1) Την υπ’ αριθμ. 52138/25.11.2003 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού.

2) Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης 
ως προς τους όρους και τις προδιαγραφές της προβο−
λής υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης στα περίπτερα 

3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 Κοινή Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά 
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με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
ΕΣ.Δ.Δ.&Α. (Φ.Ε.Κ 527 Β΄).

4) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Το τελευταίο εδάφιο της περ. 1.Ε. του άρθρου 4 της 
υπ’ αριθμ. 52138/25.11.2003 απόφασής μας (ΦΕΚ 1788 Β΄), 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Eπί των κινητών προστεγασμάτων (τεντών), χρώμα−
τος μπεζ ή λευκού, επιτρέπεται η εκτύπωση διαφημι−
στικού μηνύματος, μεγίστης νοητής διάστασης 0,75m. 
(κατακόρυφη διάσταση) επί 1,8m (οριζόντια διάσταση), 
το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχομένου ή σε από−
λυτη συνάφεια με αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η 
διαφήμιση επί του προστεγάσματος επιτρέπεται να εί−
ναι φωτιζόμενη και να προβάλλεται επί των τεσσάρων 
πλευρών αυτού.

Η ως άνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε περίπτερα που 
βρίσκονται σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς 
ή ιστορικούς τόπους.» 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,   
 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ  Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθ. 8081 (2)
Καθορισμός ανώτατου αριθμού κατά μήνα και χρόνο 

συνεδριάσεων και ύψους αποζημίωσης κατά συνε−
δρίαση, του Προέδρου, των μελών και του Γραμμα−
τέα των πρωτοβάθμιων επιτροπών κρίσεως αγωνι−
στών εθνικής αντίστασης.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ 

23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, 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».

β) του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ−
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

γ) του άρθρου 7 του ν.2320/1995 (ΦΕΚ 133/Α/22.6.1995) 
«Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 
1995, ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θε−
μάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών 
εθνικής αντίστασης».

δ) του άρθρου 27 του ν.3320/23.2.2005 (ΦΕΚ 48/Α/ 
23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του 
Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.»

2. Την υπ’ αριθμ. 2019284/3431/0022/10.4.1996 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, με την οποία 
καθοριζόταν ο ανώτατος αριθμός κατά μήνα και χρό−
νο συνεδριάσεων και το ύψος της αποζημίωσης, κατά 
συνεδρίαση, των μελών των πρωτοβάθμιων επιτροπών 
κρίσεως, του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.2320/1995.

3. Το έργο των ανωτέρω Επιτροπών, που είναι να 
αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό, για την αναγνώριση της 
ιδιότητας του αγωνιστή εθνικής αντίστασης, εφόσον ο 
κρινόμενος, κατά το χρόνο της συμμετοχής του στην 
αντίσταση, ήταν ιδιώτης.

4. Το γεγονός ότι η σύνθεση της παραπάνω Επιτροπής 
δεν είναι αμιγής από υπαλλήλους του δημοσίου, καθότι 
στη σύνθεση αυτής μετέχουν και ιδιώτες.

5. Το γεγονός, ότι η επιπλέον δαπάνη που θα προ−
κληθεί από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, ύψους 
τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων σαράντα (31.240) ευρώ 
περίπου, θα καλυφθεί από αντίστοιχες πιστώσεις, που 
είναι εγγεγραμμένες στους προϋπολογισμούς των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Διαμερισμάτων της Χώ−
ρας, έτους 2006, στις οποίες λειτουργούν οι ανωτέρω 
Επιτροπές, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα 
τους.

6. Τις  υπ’αριθ.2/14708/0022/21.3.2005 και 2/12412/0022/ 
3.3.2006 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά−
τους.

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ7Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Α/ 
24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των, κατά μήνα και χρόνο, 
συνεδριάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών κρίσεως, 
του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.2320/1995, μέχρι και τέσσερις 
(4), με δυνατότητα συμψηφισμού των συνεδριάσεων αυ−
τών από μήνα σε μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του ίδιου 
έτους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργί−
ας των Επιτροπών αυτών και μέχρι τη συμπλήρωση 
σαράντα οκτώ (48) συνεδριάσεων ετησίως, διάρκεια 
συνεδρίασης πέντε (5) ώρες και χρόνος πραγματοποί−
ησης αυτών, εκτός κανονικού ωραρίου λειτουργίας των 
δημοσίων υπηρεσιών.

2. Ορίζουμε την, κατά συνεδρίαση, αποζημίωση του 
Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα των πρωτο−
βάθμιων επιτροπών κρίσεως αγωνιστών εθνικής αντί−
στασης, ως εξής:

α. Πρόεδρος: σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα επτά 
λεπτά (42,77).

β. Μέλη και Γραμματέας: τριάντα έξι (36) ευρώ.
Η αποζημίωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμ−

ματέα, καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση 
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βεβαίωση του Προέδρου, για τις συνεδριάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν και τη συμμετοχή ενός εκάστου.

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
Αριθ. 18792 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για είκοσι οκτώ μόνιμους 
υπαλλήλους του Οργανισμού Κωπαΐδας, για το έτος 
2006.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/14708/0022/21.3.2005 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το υπ’ αριθμ. 1461/24.3.2006 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας και των συνημμένων σ’ αυτό, 
υπ’ αριθμ. 279/3.2.2006 εγγράφου του Οργανισμού Κω−
παΐδας, του πίνακα προγραμματισμού υπερωριακής 
απασχόλησης και της σχετικής βεβαίωσης της Υ.Δ.Ε. 
στο Νομό Βοιωτίας.

6. Την ανάγκη απασχόλησης, για το έτος 2006, είκοσι 
οκτώ μόνιμων υπαλλήλων του Οργανισμού Κωπαΐδας, 
πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές 
ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή 
και από την 16η μέχρι την 22η ώρα, λόγω υπηρεσιακών 
αναγκών.

7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων για το σκο−
πό αυτό, ύψους ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων 
εξήντα (94.260) ευρώ, στους ΚΑΕ 0261, 0261Α, 0261Β του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού Κωπαΐδας, σε βάρος 
των οποίων προκαλείται δαπάνη ίση με τριάντα οκτώ 
χιλιάδες (38.000) ευρώ περίπου.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Α/ 
24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−

ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν 
του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργάσιμων ημερών, Δευτέρα έως Παρασκευή και 
από τη 16η μέχρι την 22η ώρα, για είκοσι οκτώ μόνιμους 
υπαλλήλους του Οργανισμού Κωπαΐδας, για το έτος 
2006, ως εξής:

1. Για δύο (2) οδηγούς: μέχρι 300 ώρες για κάθε υπάλ−
ληλο και συνολικά μέχρι 600 ώρες.

2. Για έντεκα (11) οικονομικούς υπαλλήλους: μέχρι 
300 ώρες για κάθε υπάλληλο και συνολικά μέχρι 3.300 
ώρες.

3. Για δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους: μέχρι 300 ώρες 
για κάθε υπάλληλο και συνολικά μέχρι 600 ώρες.

4. Για έναν (1) αποθηκάριο: μέχρι 300 ώρες.
5. Για έναν (1) οικοδόμο: μέχρι 300 ώρες.
6. Για τρεις (3) ηλεκτρολόγους: μέχρι 300 ώρες για 

κάθε υπάλληλο και συνολικά μέχρι 900 ώρες.
7. Για έναν (1) χειριστή μηχανημάτων: μέχρι 300 

ώρες.
8. Για τέσσερις (4) πρακτικούς μηχανικούς: μέχρι 300 

ώρες για κάθε έναν και συνολικά μέχρι 1200 ώρες.
9. Για τρεις (3) εργάτες: μέχρι 300 ώρες για κάθε έναν 

και συνολικά μέχρι 900 ώρες, σύμφωνα με τον πίνακα 
προγραμματισμού του ανωτέρω Οργανισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
Αριθ. 2/19172/0023 (4)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων έκδοσης 19.5.1997 και 11.8.1997, στις 
31.3.2006.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου Τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Περί δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρετήσεως των δανείων του Δημοσί−
ου» (ΦΕΚ 286/Β΄/97).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

4. Την υπ’ αριθμ. 2033202/4582/13.5.1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Γενικοί όροι έκδοσης τιμαριθ−
μοποιημένων ομολόγων με τοκομερίδια, σε δραχμές».

5. Τις υπ’ αριθμ.2033203/4583/0023/13.5.1997 και 205
8194/7752/0023/7.8.1997 αποφάσεις του Υπουργού Οι−
κονομικών «Έκδοση τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με 
τοκομερίδια, σε δραχμές, της 19.5.1997» και «Έκδοση τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων με τοκομερίδια, σε δραχ−
μές, της 11.8.1997», αντίστοιχα.
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6. Την υπ’ αριθμ.  2/88722/0023Α/31.12.2000 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 2/7512/0023Α/5.1.2001, όμοια, «Επανακαθορι−
σμός σε ευρώ, του ύψους των ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, που εκδόθηκαν σε δραχμές, όπως προήλθε 
μετά την εφαρμογή της μεθόδου Bottom up.

7. Την υπ’ αριθμ. 2/26125/0023/2.5.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Αναθεώρηση Δεικτών Αναφοράς 
19.5.1997 και 11.8.1997 μετά την αναθεώρηση του Γενικού 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία με βάση το έτος 1999 = 100,0 των τιμαριθμο−
ποιημένων ομολόγων με τοκομερίδια, πενταετούς και 
δεκαετούς διάρκειας, εκδόσεων 19.5.1997 και 11.8.1997».

8. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β/ 
19.4.2004) απόφαση του «Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών», 
αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των 
τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, δεκαετούς διάρκειας, 
επιτοκίου 4% λόγω της εξέλιξης του Γενικού Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή και σύμφωνα με τους γενικούς όρους 
έκδοσής τους, αναλυτικά και για κάθε έκδοση, για τον 
μήνα Μάρτιο 2006, όπως παρακάτω:

Α. ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
19.5.1997, ISIN GR 0324001 214

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟ−

ΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΝΑΦΟ−

ΡΑΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−
ΜΟΣΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
σε 0,01 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑ−
ΡΜΟΣΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31.3.2006 20.927.659,53 123,6 0,0135377875 28.331.420,76

Το αναπροσαρμοσμένο κεφάλαιο είναι το γινόμενο 
του 0,01 (μικρότερη ονομαστική αξία) επί του πηλίκου 
του δείκτη αναφοράς στις 31.3.2006, προς τον δείκτη 
αναφοράς κατά την ημερομηνία έκδοσης, ο οποίος κατά 
την 19.5.1997 ήταν ίσος με 91,3, στρογγυλοποιούμενο στα 
10 δεκαδικά ψηφία.

Β. ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
11.8.1997, ISIN GR 0324002 220

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟ−

ΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΝΑΦΟ−

ΡΑΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−
ΜΟΣΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
σε 0,01 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑ−
ΡΜΟΣΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31.3.2006 18.068.672,05 123,6 0,0132334047 23.911.004,96

Το αναπροσαρμοσμένο κεφάλαιο είναι το γινόμενο 
του 0,01 (μικρότερη ονομαστική αξία) επί του πηλίκου 
του δείκτη αναφοράς στις 31.3.2006, προς τον δείκτη 
αναφοράς κατά την ημερομηνία έκδοσης, ο οποίος κατά 
την 11.8.1997 ήταν ίσος με 93,4, στρογγυλοποιούμενο στα 
10 δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Αριθ. Φ.440/15/2095 (5)
Υπερωρίες Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων 

του Πολεμικού Μουσείου έτους 2006.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 7 του 

άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ο.Τ.Α., κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄ 297).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
A΄ 232).

γ. Την υπό στοιχεία Φ. 451/41/10623/Σ.144/1.4.2000/ΕΠΥ−
ΕΘΑ/ΔΣΣΑΔ/ΤΣΣΣΔ απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας με την οποία ορίσθηκε ότι το Πολεμικό Μουσείο 
ανήκει στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση.

δ. Την υπ’ αριθμ. 2467/1.3.2006 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους 
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄274/3.3.2006).

ε. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες λειτουργίας του 
Αμφιθεάτρου του Πολεμικού Μουσείου, στο οποίο δι−
οργανώνονται συνέδρια, ημερίδες και λοιπές συναφείς 
εκδηλώσεις με συμμετοχή του κοινού και ως εκ τούτου 
απαιτείται η λειτουργία του και κατά τις απογευματι−
νές και νυκτερινές ώρες, καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, όλες τις ώρες και ημέρες της 
εβδομάδος, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασί−
ζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2006 (από 1.1.2006 έως 
31.12.2006) την (απογευματινή) υπερωριακή, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινή απασχόληση 
ενός (1) Μονίμου Πολιτικού Υπαλλήλου του Πολεμικού 
Μουσείου ειδικότητας ΔΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, έναντι συ−
νολικού αριθμού τεσσάρων (4) υπηρετούντων Μονίμων 
Πολιτικών Υπαλλήλων του Πολεμικού Μουσείου, προς 
εξυπηρέτηση των εκτάκτων αναγκών λειτουργίας του 
Αμφιθεάτρου αυτού.

2. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες μηνιαίως. Οι ώρες 
της νυκτερινής απασχόλησης και της απασχόλησης Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών, δεν μπορούν να υπερ−
βαίνουν τις δεκαέξι (16) μηνιαίως, κατά περίπτωση.

3. Στην προσφορά εργασίας κατά τα παραπάνω μπο−
ρούν να συμμετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι, εντός 
του ιδίου συνολικού αριθμού των ωρών που εγκρίνο−
νται με την παρούσα, με απόφαση της διοικήσεως του 
Πολεμικού Μουσείου.

4. Ορίζουμε για υπερωριακή απασχόληση όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας, για μεν την απογευματινή υπε−
ρεργασία από ώρα 15:00 έως ώρα 22:00, για δε τη νυκτε−
ρινή υπερεργασία από ώρα 22:00 έως ώρα 06:00 πρωϊνή, 
επειδή οι υπηρεσιακές ανάγκες έκτακτης λειτουργίας 
του Αμφιθεάτρου του Πολεμικού Μουσείου μπορεί να 
προκύψουν όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδος, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

5. Υπεύθυνη για τη διαπίστωση των πραγματικών 
αναγκών λειτουργίας του Αμφιθεάτρου με την παρο−
χή υπερεργασίας, τον καθορισμό των απαιτούμενων 
ωρών υπερεργασίας και τον συνακόλουθο έλεγχο της 
πραγματικής παροχής υπερωριακής εργασίας, είναι η 
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Διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου, με βάση τις ειδικές 
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 
Το Πολεμικό Μουσείο θα συντάσσει πίνακες με όλα τα 
σχετικά στοιχεία, οι οποίοι και θα υποβάλλονται στο 
ΓΕΕΘΑ.

6. Η δαπάνη που θα προκύψει κατά το έτος 2006 από 
το σύνολο των ωρών υπερεργασίας που θα εγκριθούν 
από τη Διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου, δεν μπορεί να 
ξεπεράσει το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων εξή−
ντα τριών (5.263) ευρώ και θα καλυφθούν αποκλειστικά 
και μόνο από τον προϋπολογισμό του Πολεμικού Μου−
σείου έτους 2006. Η κατά μήνα προκαλούμενη δαπάνη 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγγεγραμμένων 
για το σκοπό αυτό πιστώσεων.

7. Η Απόφαση αυτή δεν εμπίπτει στη ρύθμιση του 
άρθρου 22 §3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστι−
κού, κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 247) και ως εκ τούτου δεν προσυπο−
γράφεται από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών 
(άρθρο 16 §7 ν. 3205/2003).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να ισχύσει από 1.1.2006

Αθήνα, 10 Απριλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

F
Aριθμ. οικ. 9855 (6)

Χρηματοδότηση Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
(Ο.Ε.Β.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α΄ 98 και το γεγονός 
ότι από την εν λόγω απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Το ν.δ. 3881/1958 «Περί  Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» 
(ΦΕΚ 181 Α/1958) και τα εις εκτέλεση αυτού εκδοθέντα 
β.δ.

3. Τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 414/1976 «Περί τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ν.δ. 
3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» ως τούτο 
ετροποποιήθη μεταγενεστέρως» (ΦΕΚ 213 Α΄/76).

4. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 
1277/1972 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
του ν.δ. 3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» 
(ΦΕΚ 213Α/72).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2538/1997 «Τρο−
ποποίηση της κείμενης Νομοθεσίας για τα γεωργικά 
και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών Συνεταιρι−
στικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242Α/ 
1.12.1997).

6. Τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 2612/1998 «Ανάθε−
ση της Δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α/25.6.1998).

7. Τη διάταξη της παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 
2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 
154Α/ 30.7.1999).

8. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 32 «Ρύθμιση θε−
μάτων προσωπικού και άλλες διατάξεις» του ν. 2945/2001 
«Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστη−
ριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 223Α/8.10.2001).

9. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των Τοπικών Γραφεί−
ων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ 6Α/5.1.1989).

10. Την υπ’ αριθμ. 1024851/1713/0016/97 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων 
από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (ΦΕΚ 290Β 
/10.4.1997). (Αναδημοσίευση).

11. Την υπ’ αριθμ. 1028643/1832/0016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. 
από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» ΦΕΚ 567 
Β΄/27.4.2005 που τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 102
8643/1832/0016/11.4.2005 απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομικών «Είσπραξη εσόδων Τ.Ο.Ε.Β. από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες».

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 8518/14.1.2005 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 91 τ.Β΄/26.1.2005 με 
την οποία η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 61 του 
ν.2538/1997 θα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.

13. Το γεγονός ότι με τον προβλεπόμενο από τη διά−
ταξη του άρθρου 61 του ν. 2538/1997 τρόπο είσπραξης 
των εισφορών οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων αντι−
μετωπίζουν οικονομικά προβλήματα για τη συντήρηση 
και λειτουργία των Εγγειοβελτιωτικών Έργων λόγω μη 
δημιουργίας αποθεματικού και αδυναμίας εγκαίρου εί−
σπραξης των οφειλών των υπόχρεων, αποφασίζουμε:

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 2538/1997 
αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007. Κατά τα λοιπά ισχύει 
η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 2945/2001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθ. 80004/8/268−ε (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2006.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπη−

ρεσιών Υ.Δ.Τ., σύσταση Αρχηγείου Ελλην. Αστυνομίας 
και άλλες διατάξεις», καθώς και του π.δ. 14/2001 (ΦΕΚ 
12 τ.Α΄) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του π.δ. 20/ 
24.1.2002

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ...»

3. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους κ.λπ.».
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4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση Επέκταση των διατάξεων του ν.3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 
215/Β΄/5.2.2004).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 394/2001 (ΦΕΚ 274/Α΄) «Χρόνος 
εργασίας προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ».

6. Την υπ’ αριθμ. 2396 από 13.6.2006 Απόφαση της 
Νομαρχίας Αθηνών, με την οποία χορηγήθηκε έγκριση 
για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 1.3.2006 μέ−
χρι 31.12.2006 ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000) 
που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0512, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2006 της 
Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Φ. 43−110.

8. Το γεγονός ότι το πολιτικό προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ελλη−
νικής Αστυνομίας, πέραν των συνήθων καθηκόντων του 
έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον επείγουσες και έκτα−
κτες εργασίες, λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας 
του αντικειμένου της Ελληνικής Αστυνομίας (υλοποίηση 
κτιριολογικού προγράμματος Ελληνικής Αστυνομίας, 
μηχανογράφηση προμηθειών υλικοτεχνικού εξοπλισμού, 
συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων μεγάρου 
Γ.Α.Δ.Α., μεταφορά υλικών της ΕΛ.ΑΣ, επαναπροώθηση 
οικονομικών προσφύγων, λειτουργία Λεσχών, καθαριό−
τητα Αστυνομικών Τμημάτων, κρατητηρίων και λοιπών 
κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΛ. ΑΣ.), με αποτέλεσμα 
να κρίνεται αναγκαία η υπερωριακή εργασία του κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο σε αριθμό των υπαλ−
λήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της Ελληνικής Αστυνομίας, που μπορεί να εργά−
ζεται υπερωριακά κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, σε 
είκοσι δύο (22) άτομα, εκπαιδευτικών βαθμίδων ΔΕ και 
ΥΕ, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2006 μέχρι 31.12.2006 
και το συνολικό αριθμό ωρών υπερωριακής απασχόλη−
σης σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (3520).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

F
Αριθμ. 2776 (8)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στη 

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Φιλοθέης 
(Δ.Ε.Α.Δ.Φ.).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων με την Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 
2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 εδάφ. 
Α΄ του άρθρου 20 του ν. 2738/1999.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ 2−9/2351/2.2.2006 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. και το υπ’ αριθμ. 12935/10.3.2006 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «προγραμματισμός προσλήψεων προσω−
πικού έτους 2006 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

4. Το αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης για απασχό−
ληση προσωπικού με μίσθωση σύμβασης έργου τεσσά−
ρων (4) ατόμων που διατυπώνεται στην υπ’ αριθμ. 4/2006 
απόφαση του Δ. Συμβουλίου.

5. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 301/1976.

6. Την υπ’ αριθμ. 20921/ 19.9.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα «Ανάθεση− μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στους Δ/ντες Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης κ.λπ.», απο−
φασίζουμε:

Παρέχουμε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού τεσ−
σάρων (4) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι:

1. τριών (3) Γυμναστών για την εκμάθηση παραδοσια−
κών χορών σε παιδιά και ενήλικες όλων των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων του Δήμου Φιλοθέης αντί του ποσού 
των 9.000,00 € ετησίως.

2. ενός (1) Δασκάλου μουσικής για την εκμάθηση μου−
σικών οργάνων και τη λειτουργία φιλαρμονικής στο 
Δήμο Φιλοθέης και διεκπεραίωση των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Ιουλίου 2006 αντί του ποσού των 
3.000,00 € ετησίως.

3. ενός (1) υδραυλικού για συντήρηση αρδευτικών δι−
κτύων, γηπέδων, πλατειών αντί του ποσού των 13.000,00 
€ ετησίως.

Το ανωτέρω προσωπικό δεν εξυπηρετεί πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά 
κατά μήνα. Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου είναι η 
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Φιλοθέης. Το έργο του ανω−
τέρω προσωπικού δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων 
καθηκόντων της επιχείρησης. Στον προϋπολογισμό της 
επιχείρησης έχει αναγραφεί η απαιτούμενη πίστωση, 
για αντιμετώπιση δαπανών του ανωτέρω προσωπικού. 
Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη 25.000,00 € εις βάρος του προϋπολογισμού της 
επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρτα, 6 Απριλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

F
Αριθμ. 2318 (9)
Συμπλήρωση και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8826/1993 

απόφασής μας περί σύστασης της Επιχείρησης Τε−
χνικών Έργων Δήμου Κερκυραίων − Ε.Τ.Ε.Δ.Κ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του π.δ/τος 410/1995 

(Δ.Κ.Κ.).
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2. Την υπ’ αριθμ. 8826/1993 απόφαση του Νομάρχη 
Κέρκυρας περί σύστασης της Επιχείρησης Τεχνικών 
Έργων Δήμου Κερκυραίων − Ε.Τ.Ε.Δ.Κ. όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. Ε.Σ./7184/1997 
απόφασή μας.

3. Την υπ’ αριθμ. 4−78/1.3.2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κερκυραίων με την οποία απο−
φασίζεται η τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 
2 της συστατικής πράξης της Επιχείρησης Τεχνικών 
Έργων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε − Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
8826/1993 απόφαση περί σύστασης Δημοτικής Επιχεί−
ρησης με την επωνυμία: «Επιχείρηση Τεχνικών Έργων 
− Δήμου Κερκυραίων − Ε.Τ.Ε.Δ.Κ.» και ειδικότερα το άρ−
θρο 2 αυτής που αναφέρεται στους σκοπούς της Επι−
χείρησης ως εξής:

Ι. Συμπληρώνουμε το ως άνω άρθρο με την προσθήκη 
παρ. ιθ΄:

Ιθ) «Η ανάληψη έργων καθαριότητας καθώς και η συ−
γκομιδή − παραλαβή και απόρριψη των απορριμάτων».

II. Τροποποιούμε την παρ. γ΄ του άνω άρθρου ως 
εξής:

γ) Η ανάληψη κατασκευής τεχνικών έργων άλλων ΟΤΑ 
και αναπτυξιακών συνδέσμων ΟΤΑ ή λοιπών φορέων 
της περιοχής (Κράτους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
πολιτιστικών και λοιπών σωματείων κ.λπ.) καθώς και του 
ιδιωτικού τομέα.

Ακρουτελεύτιο άρθρο (Κάλυψη δαπάνης):
Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκαλείται δα−

πάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Κερκυραίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 7 Απριλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ

F

(10)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥ και της ΒΑΣΩΣ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 1079/3.4.2006 απόφαση του Νομάρχη 
Ανατ. Αττικής χορηγείται στην ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.

Ο Νομάρχης

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F

(11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Αβραμοπούλου Νικολέττα του Γε−
ωργίου, κάτοικο Πατρών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 2071/2006 απόφαση του Νομάρχη 
Αχαΐας χορηγείται στην κοινωνική λειτουργό Αβραμο−

πούλου Νικολέττα του Γεωργίου, κάτοικο Πατρών, άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Με εντολή Νομάρχη

Η Διευθύντρια
Π. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

(12)
Aναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 2/377/5.4.2006 

του Διοικητικού Συμβουλίου)

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 3283/2004 

«Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαί−
ων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 
αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α/210/2.11.2004).

2. Το γεγονός ότι στις 14 και 17 Απριλίου 2006 δεν 
θα λειτουργήσουν το Χρηματιστήριο Αθηνών, πολλά 
αλλοδαπά χρηματιστήρια καθώς και διεθνή και εθνικά 
συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισμού 
πληρωμών.

3. Την από 13 Μαρτίου 2006 επιστολή της Ένωσης 
Θεσμικών Επενδυτών.

4. Την ανάγκη διαφύλαξης της ομαλότητας της αγο−
ράς αμοιβαίων κεφαλαίων.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναστέλλεται η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφα−

λαίων κατά την 14η και 17η Απριλίου 2006.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−

πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

F
Αριθ. 11633/3296 (13)
Μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης ΔΕΠ του Εθνι−

κού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών στο Τμήμα 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992.
β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ. 5α και 

τις λοιπές σχετικές διατάξεις.
γ) Την υπ’ αριθμ. 65760/Β1/14.9.2005 (ΦΕΚ 1339/23.9.2005 

τ.Β΄) υπουργική απόφαση.
δ) Την από 14.2.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβου−

λίου μετά από σχετική πρόταση του Τμήματος Φιλοσο−
φίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, αποφασίζουμε:
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τη μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Δ.Ε.Π. από 
τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος, 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π στη βαθμίδα 
του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική 
Ψυχολογία».

Από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2006

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(14)

Στην υπ’ αριθμ. 2/18452/0023/4.4.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 429/4.4.2006, τεύχος Β΄ διορθώνεται στα 
διατακτικό της απόφασης στο εδάφιο Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ στη δεύτερη σειρά το εσφαλμένο « 
... μέχρι και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι 
και την Παρασκευή 14 Απριλίου 2006»

στο ορθό « ... μέχρι και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, 
δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 18 Απριλίου 2006».

(Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)

F
(15)

Στο ΦΕΚ Β/306/14.3.2006 που δημοσιεύθηκε η απόφα−
ση για τη «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για τη 
διοργάνωση της Διεθνούς Διάσκεψης του Ο.Ο.Σ.Α. στην 
Αθήνα» διορθώνεται

από το εσφαλμένο «Αριθμ. Β 267/297»
στο ορθό «Αριθμ. Β 4267/297».

(Από το Υπουργείο Ανάπτυξης)

F
(16)

Στην υπ’ αριθμ.Φ.12.1/127089/Β3/20.3.2006, υπουργική 
απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 333/Β/2006, στο 
α/α 33 της σελίδας 4053 των εκδόσεων ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
− ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ του συγγραφέα 
DUNHAM M. με τίτλο συγγράμματος DATA MINING ΕΙΣΑ−
ΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ αντί

α) της εσφαλμένης τιμής στη στήλη ΤΙΜΗ 2004 − 2005 
(15,60)

β) της εσφαλμένης τιμής στη στήλη ΤΙΜΗ 2005 − 2006 
(+0%) (15,60)

α) στη σωστή τιμή στη στήλη ΤΙΜΗ 2004 − 2005 
(17,00)

β) στη σωστή τιμή στη στήλη ΤΙΜΗ 2006 − 2006 (+0%) 
(17,00)

(Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των)
F

(17)
Στην Φ.360.1/131/25749/Δ1/2006 της Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
344/23.3.2006 τεύχος Β΄ και αφορά κατάταξη Νεοϊδρυ−
θησών Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπ/σης σε αξιολο−
γικές κατηγορίες επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

 στη σελ. 4264 στη 3η στήλη του πίνακα στο Μονοθέ−
σιο Νηπιαγωγείο Θυμαινας η κατηγορία αλλάζει

από το λανθασμένο ... «Γ΄»... 
στο ορθό ... «Ι΄» ....

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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