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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. ΔΥ1δ/97786 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 90622/9.9.2004 

(Φ.Ε.Κ. 1438/τ. Β΄/20.9.2004) κοινή υπουργικής απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, περί σύστασης Ομάδας Διοίκησης Έργου 
για την Κάρτα Αναπηρίας Α με Α. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 
107/30.5.1997 τεύχος Α΄) «Διοίκηση Οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

β. του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Φ.Ε.Κ. 232/22.12.1978 
τεύχος Α΄) «Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση 
της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της 
Χώρας».

γ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/27.11.1995 
τεύχος Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

δ. 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 Α΄98.

2. Την ΔΥ1δ/οικ.90622/9.9.2004 (Φ.Ε.Κ.1438/τ.Β/20.9.2004) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί σύστασης Ομάδας Δι−
οίκησης Έργου για την Κάρτα Αναπηρίας Α με Α, απο−
φασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την με υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 90622/ 
9.9.2004 (Φ.Ε.Κ. 1438/τ.Β/20.9.2004) κοινή υπουργική από−
φαση σχετική με τη σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου 
για την Κάρτα Αναπηρίας Α με Α, παρατείνοντας το 
χρόνο λειτουργίας αυτής έως την 31η.12.2006.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
κοινή υπουργική απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΡΟΚΟΠ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. ΔΥ1δ/88210 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1 δ/133725/04/21.1.2005 

Ο.Ε. (ΦΕΚ 111/31.1.2005 τ. Β΄) απόφασης συγκρότη−
σης του Δεύτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Επι−
λογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α΄ και Β΄ 
Ιατρών Ε.Σ.Υ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 2592/53 (Φ.Ε.Κ. 254/53 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 

2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/2.3.2001 τ. Α΄) «Βελτίωση και εκσυγ−
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την 
παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/03 τ. 
Α΄) και τα εδάφια 1 και 4α της παρ. Δ του άρθρου 20 
του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/03 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 
43 του ν. 3252/2004 (Φ.Ε.Κ. 132/16.7.2004 τ.Α΄) «Σύσταση 
Ένωσης Νοσηλευτών − Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλ−
λες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 
231/26.11.2004 τ.Α΄) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συ−
νήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 38 και 42 του ν. 3329/2005 
(Φ.Ε.Κ. 81/4.4.2005 τ. Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.»

6. Την απόφασή μας ΔΥ1 δ/133725/04/21.1.2005 Ο.Ε. 
(ΦΕΚ 111/31.1.2005 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε μεταγενέστερα.

7. Το γεγονός ότι λύθηκε η υπαλληλική σχέση του 
Νικόλαου Θαλασσινού, λόγω συμπλήρωσης του ορίου 
ηλικίας.

8. Την από 3.3.2006 αίτηση παραίτησης του Γεώργιου 
Παπαδημητρίου.

9. Την από 10.7.2006 αίτηση παραίτησης του Αντώνιου 
Μαυρομμάτη.

10. Την 1392/11.7.2006 απόφαση της Εκτελεστικής Επι−
τροπής τουΚεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αποφασίζου−
με:

1. Τροποποιούμε την ανωτέρω (6) σχετική απόφαση 
μας και διορίζουμε στο Δεύτερο Περιφερειακό Συμ−
βούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α΄ 
και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ., αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης 
της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, των Δ.Υ.ΠΕ. Α΄ και Β΄ Νοτίου 
Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου και της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, 
με έδρα του την έδρα της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής τα κα−
τωτέρω πρόσωπα:

α) στην ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας τακτικό μέ−
λος την Ελένη Πανταζή, Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Ενδοκρινολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΛΕ−

ΞΑΝΔΡΑ», σε αντικατάσταση του Νικόλαου Θαλασσινού, 
που συνταξιοδοτήθηκε.

β) στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) τακτικό 
εισηγητή τον Κωνσταντίνο Ρήγα, Αναπληρωτή Διευθυ−
ντή Μ.Ε.Θ. στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», με 
αναπληρωτή του τον Γεώργιο Λεπτίδη, Αναπληρωτή 
Διευθυντή Μ.Ε.Θ. στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», σε αντικατάσταση αντίστοιχα 
των Αντώνιου Μαυρομμάτη και Γεώργιου Παπαδημητρί−
ου, που παραιτήθηκαν.

2. Οι ανωτέρω διορίζονται για το υπόλοιπο της θητεί−
ας των αντί καθισταμένων.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με−
ταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 98533/4846 (3)
Επανακαθορισμός τελών για την χορήγηση άδειας 

εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτο−
φυούς χλωρίδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 41, 45 παρ.6 και 90 του κώδικα νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

β) Της περίπτωσης γ της παρ. 6 του άρθρου 258 
του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α 7), όπως η παρ. 
6 προστέθηκε με την περίπτωση β της παρ. 5 του 
άρθρου 57 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού 
Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επί−
βλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων 
και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και 
«Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α 200).

γ) Της υπ’ αριθμ. 356354/2.6.1999 κοινής υπουργικής 
απόφασης (κυα) των Υπουργών Οικονομικών και Γεωρ−
γίας (ΦΕΚ 1205/τ.Β΄/15.6.1999) «Καθορισμός τελών για την 
εμπορία ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς 
χλωρίδας».

δ) Της υπ’ αριθμ. 331794/12.3.1999 κοινής υπουργικής 
απόφασης (κυα) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας (ΦΕΚ 281/τ.Β΄/31.3.1999) «Εμπορία των ειδών 
της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας», όπως 
τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της υπ’ 
αριθμ. 104853/4953πε/6.2.2006 (ΦΕΚ 198/τ. Β/13.2.2006) 
κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2) Το π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/10.3.2004).
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3) Την απόφαση Υ1/10.3.2004 «Μεταβολή τίτλων Υπουρ−
γείων και Καθορισμός της σειράς των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 513/τ. Β΄/10.3.2004)

4) Το π.δ. 202/2004 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/23.9.2004).

5) Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» 
(ΦΕΚ 1533/τ.Β΄/14.10.2004).

6) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ. Β΄/ 
14.10.2005), όπως ισχύει.

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Επανακαθορίζουμε το χρηματικό ύψος των τελών 
χορήγησης αδειών/Πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγω−
γής ή επανεξαγωγής και Πιστοποιητικών διακίνησης για 
χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ειδών της 
αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγ−
μάτων αυτών (ζώντων ή νεκρών, μερών και παραγώγων 
τους) της Σύμβασης CITES, που προβλέπονται από την 
περίπτωση α της παρ. 6 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969, 
όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της παρ. 5 
του άρθρου 57 του ν. 2637/1998, και προσδιορίζονται 
στους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς της Ε.Ε. και 
στις αποφάσεις που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις 
της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 258 του ν.δ. 
86/1969, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της 
παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998, ως κάτωθι:

α. Για την έκδοση άδειας εισαγωγής, εξαγωγής ή πιστο−
ποιητικού επανεξαγωγής CITES που αφορούν στην εμπο−
ρία και διακίνηση δειγμάτων ειδών πανίδας και χλωρίδας 
των Παραρτημάτων της Σύμβασης CITES και των σχετικών 
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά 
ισχύουν και προσδιορίζονται στις αποφάσεις της παρα−
γράφου 1 της παρούσης, καταβάλλεται παράβολο υπέρ 
του Ελληνικού Δημοσίου ύψους σαράντα (40) ευρώ.

β. Για την έκδοση των προβλεπομένων από τις ειδι−
κές διατάξεις της Σύμβασης CITES και των Κανονισμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδειών εισαγωγής ή εξαγωγής 
ειδών ή δειγμάτων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και 
άγριας πανίδας για προσωπική και οικιακή χρήση, κα−
ταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ.

γ. Για την έκδοση άδειας εισαγωγής, εξαγωγής ή επα−
νεξαγωγής ειδών ή δειγμάτων ειδών της αυτοφυούς 
χλωρίδας και άγριας πανίδας που δεν περιλαμβάνονται 
στα Παραρτήματα της Σύμβασης CITES και των σχετι−
κών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε 
φορά ισχύουν και προσδιορίζονται στις αποφάσεις της 
παραγράφου 1 της παρούσης, καταβάλλεται παράβολο 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους είκοσι (20) ευρώ.

2. Το παράβολο κατατίθεται στην αρμόδια Διαχει−
ριστική Αρχή CITES, μαζί με την αίτηση και τα τυχόν 
απαιτούμενα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

3. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύου−
σας αντίστοιχα της ισχύος της υπ’ αριθμ. 356354/2.6.1999 
(ΦΕΚ 1205/τ.Β΄/15.6.1999) αποφάσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Αυγούστου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 

F
   Αριθμ. 28301 (4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης 

Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) 
στον Θεόδωρο Καλαμπόκη. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 

Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003).
2. Το ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως 

Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» 
(ΦΕΚ 127/Α/13.5.1981).

3. Το ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24.12.1997) «Θεσμοί, μέτρα 
και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (άρθρο 3, παρ. 7α).

4. Το π.δ. 370/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λει−
τουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα 
Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α/1983).

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 (ΦΕΚ 
987/Β/1991) υπουργική απόφαση: «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με 
Εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και τους Προ−
ϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού».

5. Την από 30.3.2006 αίτηση του Θεόδωρου Καλα−
μπόκη (Κάλβου) με τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά για 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης 
Σχολής Δραματικής Τέχνης.

7. Την από 3.5.2006 θετική γνωμοδότηση της Επιτρο−
πής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981, για τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα του ανωτέρω, ως ιδρυτή − ιδιο−
κτήτη Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, σύμφω−
να με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 1158/1981, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 2557/1997 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 
370/1983.

8. Το πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής του άρθρου 
6 παρ. 4 του ν. 1158/1981, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. 2436/15.1.1985 (ΦΕΚ 
31/Β/1985) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστημών» για τον 
έλεγχο της καταλληλότητας των κτιρίων των Ανώτερων 
Σχολών Καλ/κής Εκπ/σης. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε από το σχολικό έτος 2006−2007, στον 
Θεόδωρο Καλαμπόκη (Κάλβο) άδεια ίδρυσης και λει−
τουργίας Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα 
Υποκριτικής) με έδρα λειτουργίας το κτίριο επί των 
οδών Τζιραίων 13 και Αθ. Διάκου 17 στην Αθήνα.

2. Η επωνυμία της Σχολής ορίζεται ως εξής: «Ανώ−
τερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Κάλβου−Καλαμπόκη 
«Αθηναϊκή Σκηνή».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Αυγούστου 2006

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΛΥΤΑΡΗ 
F

   Αριθμ. 3323.1/06/06 (5)
Τροποποίηση−Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/2005/ 

26.5.2005 απόφασης «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές 
Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Eνιαίας Θέσης Επι−
βατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρο−
μικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση 
και κατά Κατηγορία Πλοίου» (Β΄ 718) όπως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

     Έχοντας υπόψη;
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις 

θαλάσσιες ενδομεταφορές−Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής−Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες 
διατάξεις» (Α΄145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, 
κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας Υ.Ε.Ν.» (Α΄153), το ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις 
του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας δι−
οίκησης» (Α΄ 151), το ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής 
και άλλες διατάξεις» (Α΄273) και το ν. 3450/2006 «Ανα−
βάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 64).

β) του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου», όπως ισχύει, ιδίως του άρθρου 178.

γ) του π.δ. 344/2003 «Εφαρμογή της αρχής της ελεύθε−
ρης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές 
σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/1992 
του Συμβουλίου» (Α΄ 314).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α΄98.

3. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/2005/26.5.2005 κοινή υπουρ−
γική απόφαση Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Ανώτατες Επιτρεπόμενες, Τιμές 
Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβα−
τών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών 
Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά 
Κατηγορία Πλοίου» (Β΄ 718).

4. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/2006/3.5.2006 κοινή υπουργική 
απόφαση Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτι−
λίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, «Τροποποίη−
ση − Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3323,1/01/05/26.05.2005 
Απόφασης «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών 
Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχη−
μάτων και Εμπορευμάτων, Πλην Ταχυδρομικών Απο−
στολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά 
Κατηγορία Πλοίου» (Β΄ 556).

5. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/04/2006/30.6.2006 κοινή 
υπουργική απόφαση Οικονομίας και Οικονομικών και 

Εμπορικής Ναυτιλίας «Τροποποίηση−Συμπλήρωση της 
υπ’ αριθμ. 3323.1/01/2005/26.5.2005 απόφασης «Ανώτατες 
Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή 
Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, 
πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας 
κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου»» (Β΄913).

6. Την υπ’ αριθμ. 01/9.1.2006 Γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.).

7. Την ανάγκη προστασίας της τακτικής και επαρκούς 
παροχής υπηρεσίας μεταφορών από, προς και μεταξύ 
των νησιών.

8. Τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία κίνησης επιβα−
τών στους Ελληνικούς Λιμένες.

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

1. α) Δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση 
σε όλες τις θέσεις επιβατών και σε όλες τιςκατηγορίες 
οχημάτων που διακινούνται από το λιμένα ΡΑΦΗΝΑΣ 
προς όλες τις κατευθύνσειςκαι επιστροφή (πέραν των 
συνδέσεων για τις οποίες ήδη δεν υφίσταται ανώτατη 
επιτρεπόμενητιμολόγηση σύμφωνα με τα (3), (4) και (5) 
σχετικά), με πλοία της ακτοπλοΐας, στις περιπτώσειςκα−
τά τις οποίες πληρούται για κάθε λιμένα προορισμού 
μία τουλάχιστον από τις παρακάτωπροϋποθέσεις:

i) Η σύνδεση του λιμένα Ραφήνας με τον λιμένα προ−
ορισμού να εξυπηρετείται από πλοία που ανήκουν σε 
δυο τουλάχιστον ανεξάρτητες εταιρείες με ανεξάρτητη 
μεταξύ τους οικονομική δραστηριότητα και ο λιμένας 
προορισμού να έχει ετήσιο αριθμό διακινουμένων επι−
βατών (αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των 
εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) βάσει των πρόσφατων 
διαθέσιμων ετησίων στατιστικών στοιχείων.

ii) Ο λιμένας προορισμού να έχει ετήσιο αριθμό διακι−
νουμένων επιβατών (αποβιβασθέντες καιεπιβιβασθέντες) 
άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) βάσει των πρό−
σφατων διαθέσιμωνετησίων στατιστικών στοιχείων.

β) Δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση 
σε όλες τις θέσεις επιβατών και σε όλες τις κατηγορίες 
οχημάτων που διακινούνται από το λιμένα ΛΑΥΡΙΟΥ 
προς το λιμένα ΚΕΑΣ και επιστροφή, με πλοία της ακτο−
πλοΐας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρούται μία 
τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i) Η σύνδεση του λιμένα Λαυρίου με την Κέα και επι−
στροφή να εξυπηρετείται από πλοία που, ανήκουν σε 
δυο τουλάχιστον ανεξάρτητες εταιρείες με ανεξάρτητη 
μεταξύ τους οικονομική δραστηριότητα και ο λιμένας 
προορισμού να έχει ετήσιο αριθμό διακινουμένων επι−
βατών (αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των 
εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) βάσει των πρόσφατων 
διαθέσιμων ετησίων στατιστικών στοιχείων.

ii) Ο λιμένας προορισμού να έχει ετήσιο αριθμό δι−
ακινουμένων επιβατών (αποβιβασθέντες και επιβιβα−
σθέντες) άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) βά−
σει των πρόσφατων διαθέσιμων ετησίων στατιστικών 
στοιχείων.

2. Οι συνδέσεις λιμένων για τις οποίες πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ανακοινώνονται με 
κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία επικαιρο−
ποιείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως και το αργότε−
ρομέχρι 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να έχει εφαρμογή 
την επόμενη δρομολογιακή περίοδο.
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Η ανωτέρω εγκύκλιος βασίζεται στις κατά περίπτωση 
ισχύουσες αποδοχές δηλώσεων δρομολόγησης, στις 
συμβάσεις αποκλειστικής εξυπηρέτησης δρομολογιακών 
γραμμών, στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρε−
σίας έναντι μισθώματος και στα πρόσφατα διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία διακίνησης επιβατών.

3. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του 
ενός λιμένες προσέγγισης σε ένα νησί η ετήσια επιβα−
τική κίνηση υπολογίζεται ως ενιαία ανά νησί.

4. Για τις συνδέσεις λιμένων που δεν εμπίπτουν σε 
μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της παραγράφου 
1, καθώς και για τα δρομολόγια έναντι μισθώματος ή 
αποκλειστικής εξυπηρέτησης: με συμβάσεις ανάθεσης 
δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου όγδοου του ν. 2932/2001, εξακολουθούν να ισχύουν 
οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 
3323.1/01/2005/26.5.2005 (Β΄ 718).

5. Σε μικτό δρομολόγιο που περιλαμβάνει αφενός 
«ελεύθερες» συνδέσεις και αφετέρου συνδέσεις «δη−
μόσιας υπηρεσίας», η τιμή ναύλου για κάθε λιμένα 
προορισμού σύνδεσης «δημόσιας υπηρεσίας» δεν θα 
υπερβαίνει την τιμή ναύλου του τελευταίου προ αυτού 
λιμένα «ελεύθερης» σύνδεσης, όπου:

«ελεύθερες» νοούνται οι συνδέσεις εκείνες που εμπί−
πτουν σε μια τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της 
παραγράφου 1, και «δημόσιας υπηρεσίας» νοούνται οι 
συνδέσεις που εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις 
περιπτώσεις της παραγράφου 4.

6. Η ανωτάτη τιμή ναύλου της χειμερινής περιόδου 
(1.11−31.3) δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη χαμηλότερη 
τιμή ναύλου που διαμορφώθηκε από την ίδια πλοιο−
κτήτρια εταιρεία την προηγούμενη θερινή περίοδο (1.4 
μέχρι 31.10), μη υπολογιζόμενων των προσφορών και 
εκπτώσεων.

7. Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που εμπί−
πτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 οφείλουν να 
ενημερώνουν εγγράφως τις αρμόδιες Διευθύνσεις του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ/ΔΘΣ − ΔΠΝΤ) και 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και τις οικείες 
Λιμενικές Αρχές, εντός τριών ημερών από ενάρξεως 
ισχύος των εκάστοτε τιμών (κατά προέλευση − προ−
ορισμό −οικονομική θέση − κατηγορία οχημάτων) και 
οποιασδήποτε μεταβολής τους (μείωση, αύξηση) και 
διαφοροποίησης τους (εκπτώσεις, προσφορές).

8. Η ισχύς της παρούσης δύναται ν’ αναστέλλεται 
μερικώς ή ολικώς με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον υπάρχουν 
ενδείξεις εναρμονισμένης πρακτικής, από υπόχρεες για 
την εφαρμογή της παρούσης πλοιοκτήτριες εταιρείες ή 
πλοιοκτήτες, η οποία οδηγεί σε υπέρμετρη αύξηση των 
τιμών των ναύλων και σε κάθε περίπτωση βλάπτει το 
κοινωνικό συμφέρον. Η αναστολή ισχύει μέχρις έκδοσης 
οριστικής απαλλακτικής απόφασης από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, στην οποία παράλληλα παραπέμπεται 
άμεσα οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Σε περίπτωση 
αναστολής ισχύος της παρούσης απόφασης εφαρμόζο−
νται τα προβλεπόμενα της κοινής υπουργικής απόφασης 
υπ’ αριθμ. 3323.1/01/2005/26.5.2005 (Β΄718).

9. Στους παραβάτες των αναφερομένων στη παρούσα, 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το άρθρο 
ενδέκατο του ν. 2932/2001.

10. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν τ’ αναφερό−
μενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 
3323.1/01/2005/26.5.2005 (Β΄ 718), όπως ισχύει.

11. Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεως 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 11 Αυγούστου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Μ. Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. οικ 8516 (6)

Αναγνώριση της Κοινότητας Μαγούλας σε Δήμο. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, περ. γ΄ του 
ν. 3463/8.6.2006 (Νέος Δ.Κ.Κ.) σύμφωνα με τις οποίες 
«Δήμοι είναι όσες Κοινότητες έχουν πληθυσμό άνω των 
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων κατά την τελευ−
ταία απογραφή» και τις όμοιες του άρθρου 5 του ιδίου 
Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες «για όσες κοινότητες 
συντρέχει η προϋπόθεση της περ. γ΄, της παρ. 1, του 
άρθρου 2, η αναγνώρισή τους γίνεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

3. Την κοινή υπουργική απόφαση 6821/Γ 5−908/2002 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών 
Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 715/Β/12.6.2002) 
«Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πλη−
θυσμού της γενικής απογραφής πληθυσμού της 18ης 
Μαρτίου 2001», σύμφωνα με την οποία ο πραγματικός 
πληθυσμός της Κοινότητας Μαγούλας ανέρχεται στους 
τέσσερις χιλιάδες πέντε (4.005) κατοίκους.

4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα παραπάνω συντρέ−
χουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της Κοινό−
τητας Μαγούλας σε Δήμο, αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζουμε ως Δήμο την Κοινότητα Μαγούλας 
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. Από την πα−
ρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αιγάλεω, 4 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
    Αριθμ. οικ. 10103 (7)

Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Δήμο
Αιθήκων. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
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2. Το υπ’ αριθμ. 32928/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ /Φ. ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ.

4. Την υπ’ αριθμ. 32903/22.6.2006 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Δ/σης & Αποκ/σης.

5. 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 Α΄98.

6. Την βεβαίωση του δικηγόρου Τρικάλων Βασιλείου 
Μπαλάνη, αποφασίζουμε:

Όπως ο Δήμος Αιθήκων προβεί στη σύναψηΣυμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου ενός έτους (από την ημερομηνία υπο−
γραφής της σύμβασης) τριών (3) ατόμων ειδικότητας:

1. Δύο (2) ΠΕ γιατροί
2. Ένας (1) ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που οι 

ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε 
με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου,παρακαλούμε να 
ενημερώσετε απευθείας το ΥΠΕΣΔΔΑ, Γενική Δ/νση Τοπ. 
Αυτ/σης, Δ/νση Οργ. και Λειτ. ΟΤΑ, Τμήμα Προσωπικού, 
εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Αιθήκων το ύψος της 
οποίας ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00 ΕΥΡΩ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

  Τρίκαλα, 27 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ 

F
   Αριθμ. 11336 (8)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−
ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Βουκολιών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
• 31 του ν. 3013/2002
• 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
• 6 του ν. 2527/1997
2. Την από 13.1.2005 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/

ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕΚΕΠ/Π 
123/8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία πα−
ρέχονται διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των συμ−
βάσεων των ΚΕΠ

4. Το υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/12690/17.7.2006 έγγραφο 
του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Απόστολου Ανδρεουλάκου, 
το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης 
έργου δωδεκάμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ των οποίων 
οι συμβάσεις λήγουν κατά την χρονική περίοδο από 
1.9.2006 έως 31.12.2006 και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
οποίου θα πρέπει να συναφθεί η κατανεμηθείσα σύμ−
βαση (επισυνάπτεται), αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
από τον Δήμο Βουκολιών διάρκειας 12 μηνών, με την 
προϋπόθεση της προηγούμενης λύσης των συμβάσεων 
μίσθωσης έργου οι οποίες επρόκειτο να λήξουν κατά το 
χρονικό διάστημα από 1.9.2006 έως 31.12.2006 καθώς και 
με την προϋπόθεση εφαρμογής των παρακάτω όρων:

2.1 Λύση των προηγούμενων συμβάσεων που επρόκει−
το να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2006 
έως 31.12.2006, με κοινή απόφαση και των δύο μερών 
(επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα λύσης της σύμβα−
σης)

2.2 Ταχυδρομική αποστολή των ηλεκτρονικά συνα−
φθεισών συμβάσεων στοΥΠΕΣΔΔΑ μαζί με τις κοινές 
αποφάσεις λύσης των προηγούμενων συμβάσεων (σεδι−
αφορετική περίπτωση οι νέες συμβάσεις δε θα γίνονται 
δεκτές και θα επιστρέφονται)

2.3 Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασηςμίσθίοσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΕΣΔΔΑ το οποίοθα πρέπει να έχει ενημερωθεί από 
την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Σε δι−
αφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή 
τη σύμβαση αλλά και δεν θα τη χρηματοδοτήσει.

3. Αριθμός ατόμων που θα ασχοληθούν: Δύο (2)
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 

οικείου ΚΕΠ
5. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 

με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:
1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 

των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−
ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασι−
ούχου 880 ευρώ,

2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ,

2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005.

6. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια από τη χρο−
νική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτων της διάρκειας ισχύος τους.

7. Έργο που θα εκτελεστεί: α) Η παροχή διοικητικών 
πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών 
από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τε−
λικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες μέσω ψηφιοποιημένων βάσεων δεδομένων που 
θα εγκαταστήσει. β) Η κατάρτιση βάσεων δεδομένων με 
πληροφορίες τοπικού ενδιαφέροντος και η παράδοση 
του ολόκληρωμένου συστήματος σε λειτουργία.

8. Τα ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στον Δήμο.

9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Βουκολιών, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολο−
γισθεί ακριβώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Χανιά, 31 Ιουλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ  
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Αριθμ. Φ.913/1367/06 (9)
  Ίδρυση ενός (1) Αυτόματου Πυρσού για τη Φωτοσήμανση 

του Αλιευτικού Καταφυγίου Κ. Άσσου Koρινθίας.  

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 1. Έχοντας υπόψη:
α. Το έγγραφο Υπ. ΦΑΡΩΝ Φ.919.32454/6/2006/4.7.20

06 με το οποίο αιτείται η ίδρυση ενός (1) αυτόματου 
πυρσού για τη φωτοσήμανση του αλιευτικού καταφυγίου 
Κ. Άσσου Κορινθίας.

β. Το νόμο 1629/1951 «Περί Φάρων»
γ. Την απόφαση ΥΕΘΑ 010/11/95003/24.12.1991 «Περί 

μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ΥΦΕΘΑ στον Α/ΓΕΝ».
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), αποφασίζουμε:

2. Την οριστική ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για 
τη φωτοσήμανση του αλιευτικού καταφυγίου Κ. Άσσου 
Κορινθίας.

α. Θέση: Στην κεφαλή του λιμενοβραχίονα.
β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την 

είσοδο και έξοδο από το αλιευτικό καταφύγιο.
γ. Χαρακτηρισμός: Ο πυρσός χαρακτηρίζεται ως 

«ΦΑΝΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1629/1951 
«Περί Φάρων».

δ. Είδος: Αυτόματος ηλιακός πυρσός.
ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, 

ως αρμοδίου φορέα.
3. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω πυρσών βαρύνει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφο (α) του ν. 1629/1951 
«Περί Φάρων», το Λιμενικό Ταμείο Κορινθίας, το οποίο 
απαιτείται να:

α. Κατασκευάσει βάση από σκυρόδεμα και 
σιδηρόπλεκτη κατασκευή, σύμφωνα με σχέδιο και 
υποδείξεις της Υ. Φάρων.

β. Καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο 
λογαριασμό 0024/23202310, στο όνομα του Τμηματάρχη 
Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Υ. Φάρων, την 
αξία των φωτιστικών μηχανημάτων του πυρσού, ο 
οποίος καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων.

γ. Γνωρίσει στην Υ. Φάρων την υλοποίηση της 
κατασκευής ως ανωτέρω παραγράφου 3α καθώς και 
την κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω 
παραγράφου 3β.

4. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού θα 
υλοποιηθεί με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων 
Υπηρεσιών του ΓΕΝ και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς.

5. Σύμφωνα με το νόμο 1629/1951 «Περί Φάρων», εφόσον 
το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου, συμμορφωθεί με τις 
ανωτέρω υποδείξεις καταθέτοντας στην Τράπεζα της 
Ελλάδος το ποσό που καθορίστηκε από την Υ. Φάρων, 
παύει να ενδιαφέρεται για τις μελλοντικές διακυμάνσεις 
της αξίας των μηχανημάτων, οι οποίες αποβαίνουν είτε 
σε όφελος, είτε σε ζημιά του Δημοσίου.

6. Η αφή του πυρσού καθώς και η περαιτέρω λειτουργία 
και περιοδική συντήρησή του, θα βαρύνει την Υ. Φάρων 
και ο πυρσός θα αποτελεί τμήμα του Ελληνικού Φαρικού 
Δικτύου.

7. Η έναρξη λειτουργίας του νέου πυρσού, θα 
γνωστοποιηθεί στους ναυτιλλόμενους, με έκδοση 
αγγελίας από την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν 
γραπτής ενημέρωσης αυτής από την Υ. Φάρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006
  Ο Αρχηγός
Δ. ΓΟΥΣΗΣ 
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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.
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