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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30752 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουργι−

κής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικασίας εί−
σπραξης προστίμων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και 
απόδοσής τους στους δικαιούχους Δήμους και Κοι−
νότητες, κατά το μέρος που αφορά στην αμοιβή των 
ΕΛ.ΤΑ., ως φορέα διαχείρισης του έργου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ −

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 28 («Είσπραξη προστί−

μων παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας») του ν. 
3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολι−
τικής − αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 15 Α΄).

2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 45881/3.9.2004 Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομι−
κών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης 
«Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης προστίμων από 
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και από−
δοσης τους στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες 
(ΦΕΚ 1479 Β΄).

3) Το υπ’ αριθμ. 120/ε.φ./19.1.2006 καθώς και το από 
30.1.2006 έγγραφα των ΕΛ.ΤΑ, από τα οποία προκύπτει 
ανάγκη τροποποίησης των οριζομένων στο δεύτερο 
εδάφιο της παρ. στ) της ενότητας 4 της ανωτέρω κοι−
νής υπουργικής απόφασης ώστε να αναπροσαρμοσθεί 
το ύψος της αμοιβής τους, ως φορέα διαχείρισης του 
έργου για την είσπραξη των προστίμων από παραβά−
σεις του Κ.Ο.Κ. και απόδοσης τους στους δικαιούχους 
Δήμους και Κοινότητες

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 
63/2005 − Φ.Ε.Κ 298 Α΄).

5) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασής μας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά του προϋ−
πολογισμού των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, η οποία ανέρχε−
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ται σε εβδομήντα λεπτά (0,70 ευρώ) ανά κωδικό αριθμό 
κλήσης που εισπράττεται από τα ΕΛ.ΤΑ. Το συνολικό 
ύψος της ετήσιας δαπάνης δεν δύναται να προσδιορι−
σθεί, καθώς εξαρτάται αφενός μεν από τον αριθμό των 
προστίμων που πρόκειται να βεβαιωθούν από τα όργανα 
της Ελληνικής Αστυνομίας, αφετέρου δε από τον αριθμό 
αυτών που πρόκειται να εξοφληθούν εμπρόθεσμα στα 
ΕΛ.ΤΑ από τους υπόχρεους παραβάτες.

6) 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 
με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
ΕΣ.Δ.Δ. & Α.

7) Τις υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 και 14650/
Δ10Ε85/17.3.2004 κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετι−
κά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 45881/2004 απόφαση μας 
κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό του ύψους 
της αμοιβής των «Ελληνικών Ταχυδρομείων» (ΕΛ.ΤΑ.) για 
το σύνολο του έργου που διεκπεραιώνουν και αναπρο−
σαρμόζουμε αυτή από τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 
ευρώ) σε τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (4,20 ευρώ), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά κωδικό αριθμό 
εισπραχθείσας κλήσης.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.7.2006, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
   ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ − Π. ΔΟΥΚΑΣ

 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ 

F
Αριθμ. 31318 (2)
     Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή εργασίας, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για τέσσερις (4) υπαλλή−
λους του Κεφαλαίου Αποζημίωσης φορτοεκφορτω−
τών και εργατών Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης, 
για το Β΄ εξάμηνο του 2006.

Ο 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. 51554/28.11.2005 έγγραφο της Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των συνημμένων σ’ 
αυτό, πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. 
και Ε.Ο.Λ. Θεσσαλονίκης, του πίνακα προγραμματισμού 
υπερωριακής απασχόλησης και της σχετικής βεβαίωσης 
της Υ.Δ.Ε. στο Νομό Θεσσαλονίκης.

6. Την ανάγκη απασχόλησης, κατά το Β΄ εξάμηνο του 
2006, τεσσάρων (4) υπαλλήλων του Κ.Α.Φ. και Ε.Ο.Λ. Θεσ−
σαλονίκης και πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα 
έως Παρασκευή και από την 16η μέχρι την 22η ώρα, για 
την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, 
που προέκυψαν από τη σταδιακή αποχώρηση των υπαλ−
λήλων, λόγω συνταξιοδότησης και αφορούν χορήγηση 
έκτακτων παροχών, συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθη−
μάτων, σωματειακών και ατομικών δανείων και δεδο−
μένου ότι το έτος 2006 πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί 
μεγάλος αριθμός λιμενεργατών.

7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης, για το σκοπό 
αυτό, στον ΚΑΕ 0261 του προϋπολογισμού του Κ.Α.Φ. 
και Ε.Ο.Λ.Θ. έτους 2006, ύψους δεκαέξι χιλιάδων εκατό 
(16.100) ευρώ, σε βάρος της οποίας προκαλείται δαπά−
νη επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (7.232) ευρώ 
περίπου.

8. Τον ορισμό ως υπευθύνου, για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της προσφοράς υπερωριακής εργασίας 
των ανωτέρω υπαλλήλων, του Θεοτόκη Καλαφάτη, Κε−
ντρικού Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης, Προέδρου της Δ.Δ.Ε. 
του Κ.Α.Φ. και Ε.Ο.Λ. Θεσσαλονίκης.

9. 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 με αμοιβή εργασία, πέραν 
του κανονικού ωραρίου, για το Β΄ εξάμηνο του 2006, 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών 
Δευτέρα έως Παρασκευή και από την 16η μέχρι την 22η 
ώρα, για τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους του Κ.Α.Φ. 
και Ε.Ο.Λ.Θ., μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ώρες για 
καθένα υπάλληλο και συνολικά μέχρι χίλιες τετρακόσιες 
σαράντα (1.440) ώρες, με προκαλούμενη δαπάνη ύψους 
επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (7.232) ευρώ 
περίπου, σε βάρος πίστωσης ύψους δεκαέξι χιλιάδων 
εκατό (16.100) ευρώ, εγγεγραμμένης στον ΚΑΕ 0261 του 
προϋπολογισμού έτους 2006, του προαναφερόμενου 
Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού της 
ανωτέρω υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11463

Αριθμ. 31316 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή εργασίας, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για τρεις (3) υπαλλήλους του 
Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς 
Θεσσαλονίκης, για το Β΄ εξάμηνο του 2006.

Ο 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. 686/22.5.2006 πρακτικό της Διοικού−
σας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Ξηράς Θεσσαλονίκης και του 
πίνακα προγραμματισμού υπερωριακής απασχόλησης, 
για το Β΄ εξάμηνο του 2006.

6. Την ανάγκη απασχόλησης, κατά το Β΄ εξάμηνο του 
2006, τριών (3) υπαλλήλων του Κ.Α.Φ. Ξηράς Θεσσα−
λονίκης και πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα 
έως Παρασκευή και από την 16η μέχρι την 22η ώρα, για 
την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, 
που αφορούν χορήγηση επιδομάτων, τροποποίησης 
τιμολογίων των Σωματείων που ανήκουν στο ανωτέρω 
Κ.Α.Φ., αναπροσαρμογή εφάπαξ αποζημίωσης και τα−
κτοποίησης των λογιστικών βιβλίων.

7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης, για το σκοπό 
αυτό, στον ΚΑΕ 0261 του προϋπολογισμού του Κ.Α.Φ. 
Ξηράς Θεσσαλονίκης έτους 2006, ύψους δεκατριών χι−
λιάδων (13.000) ευρώ, σε βάρος της οποίας προκαλείται 
δαπάνη χιλίων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (1.865) 
ευρώ περίπου.

8. Τον ορισμό ως υπευθύνου, για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της προσφοράς υπερωριακής εργασίας 
των ανωτέρω υπαλλήλων, του Νικολάου Παπαμαρίνου, 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Ξηράς 
Θεσσαλονίκης.

9. 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 με αμοιβή εργασία, πέραν 
του κανονικού ωραρίου, για το Β΄ εξάμηνο του 2006, 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών 

Δευτέρα έως Παρασκευή και από την 16η μέχρι την 22η 
ώρα, για τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους του Κ.Α.Φ. Ξηράς 
Θεσσαλονίκης, μέχρι τριάντα (30) ώρες το μήνα και 
συνολικά μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες για καθένα 
υπάλληλο, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού 
του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ 

F
Αριθμ. 4095 (4)

   «Υπερωρίες μετακλητών υπαλλήλων της Γεν.
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 104/1983 «Αρμοδιότητες της 

Γ.Γ.Α.Ε.».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2003 «Οργάνωση υπηρε−

σιών της Γ.Γ.Α.Ε.» (ΦΕΚ 107/Α).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 155/1993 «Μεταφορά Γ.Γ.Α.Ε. 

στο Υπουργείο Εξωτερικών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 

57/Α/18.3.1998).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297A) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και Υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ.......).

6. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 «Επέκταση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α».

7. Το υπ’ αριθμ. 2706/26.5.2006 έγγραφο του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας με το οποίο εγκρίνονται οι υπε−
ρωρίες 3 μετακλητών υπαλλήλων της ΓΓΑΕ με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

8. Το π.δ. 33/2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α).

9. Την υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ−4838/ΑΣ1811/27.2.2006 από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερι−
κών Θεοδώρου Κασσίμη» (ΦΕΚ248/Β/2006).

10. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
ύψους 230.000 ΕΥΡΩ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το από 
1.3.2006 μέχρι 31.12.2006 χρονικό διάστημα για τρεις 
(3) υπαλλήλους (1 ειδικός σύμβουλος και 2 ειδικοί συ−
νεργάτες του Υφυπουργού Εξωτερικών) της Γ.Γ.Α.Ε. με 
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέρα 
από το νόμιμο ωράριο, μέχρι 120 ώρες συνολικά για 
έναν έκαστο το χρόνο και με συνολική δαπάνη 6300 
Ευρώ περίπου.

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.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ
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Αριθμ. 35364/4046 (5)
 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργει−

ας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου των εκ−
παιδευτικών οχημάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 2ε και 4β του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 

«Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 
των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές 
και άλλες διατάξεις» (49Α΄).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε με το π.δ. 63/05 (98Α΄). 

γ. Του άρθρου 11 του π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υπο−
ψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής 
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συνα−
φών θεμάτων» (194Α΄). 

δ. Του π.δ. 19/95 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς 
την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 
1991, για την άδεια οδήγησης» (15Α’).

ε. Της υπ’ αριθμ. 58930/480/99 απόφασης του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Άδειες οδήγησης 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακύκλων» (526Β’).

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

1. Ως «ειδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήμα−
τος» νοείται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 1 
του άρθρου 11 του π.δ. 208/02 (194Α΄), ο τεχνικός έλεγχος 
των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων κατά την ένταξή 
τους στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υπο−
ψηφίων οδηγών οχημάτων και έκτοτε ετησίως.

2. Ο ειδικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήματος διενερ−
γείται σε οχήματα που έχουν ταξινομηθεί ή πρόκειται 
να ταξινομηθούν στη χώρα μας, των κατηγοριών του 
άρθρου 24 της 58930/480/99 (526Β΄) απόφασης του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους προς 
τις τεχνικές προδιαγραφές του προαναφερόμενου άρ−
θρου, καθώς και του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 19/1995 

(15Α΄), όπως ισχύει, σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου του 
Πίνακα της παρούσας.

Παράλληλα με τον ειδικό έλεγχο εκπαιδευτικού οχή−
ματος διενεργείται σε κάθε περίπτωση (αρχική ένταξη 
και έκτοτε ετησίως) και πλήρης περιοδικός τεχνικός 
έλεγχος, βάσει των κείμενων διατάξεων. 

3. Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου εκπαιδευ−
τικού οχήματος για κάθε όχημα, ο κάτοχος του οχήμα−
τος ή ο εκπρόσωπός του επιδεικνύει, πέραν των προβλε−
πομένων για τον περιοδικό έλεγχο, τα εξής στοιχεία: 

α. Την άδεια λειτουργίας της Σχολής (εξαιρουμένης 
της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαί−
δευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών).

β. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή 
τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών 
ποδόπληκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος 
στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψη−
φίων οδηγών). 

γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προ−
βλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά 
του (δημόσια ΚΤΕΟ) ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
(ιδιωτικά ΚΤΕΟ). 

4. Μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου εκπαι−
δευτικού οχήματος εκδίδεται το προβλεπόμενο, κατά 
περίπτωση, στις υπουργικές απόφασεις 44800/123/85 
(781Β΄) και 71703/8028/03 (1824Β΄), όπως ισχύουν, Δελτίο 
Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ). Ως είδος ελέγχου αναγρά−
φεται «Ειδικός και περιοδικός έλεγχος εκπαιδευτικού 
οχήματος». 

Εφόσον στο όχημα δε διαπιστωθούν ελλείψεις που 
αφορούν στα σημεία ελέγχου του Πίνακα που ακο−
λουθεί ή σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις που αφο−
ρούν στα σημεία ελέγχου του Πίνακα του άρθρου 3 
της 44800/123/85 (781Β΄) απόφασης του Υφυπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδίδεται ΔΤΕ στο οποίο 
ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου τίθεται ένα έτος μετά 
την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Στο χώρο των 
παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Κατάλληλο για 
εκπαιδευτικό όχημα». Επίσης, επικολλάται στην οπίσθια 
πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ενδεικτικό σήμα 
τεχνικού ελέγχου και σφραγίζεται η άδεια κυκλοφορίας 
του οχήματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Σημείων προς έλεγχο και διαπιστούμενων ελλείψεων
Εκπαιδευτικών Οχημάτων εξαιρουμένων των δικύκλων (οχήματα κατηγορίας Α)

Κωδικός 
αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΕΚΠ.01 Ταχύτητα οχήματος
(Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) 

Δεν αναπτύσσεται η ελάχιστη 
προβλεπόμενη

ΕΚΠ.02 Θύρες επιβατών (κατηγορία Β΄) Δεν διαθέτει τέσσερις (4) θύρες

ΕΚΠ.03 Ποδόπληκτρα φρένου και συμπλέκτη στη θέση του 
συνοδηγού Λείπουν ή δεν επενεργούν

ΕΚΠ.04 Ποδόπληκτρο επιταχυντήρα στη θέση του συνοδηγού 
(εφόσον υπάρχει) Δεν επενεργεί

ΕΚΠ.05 Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία ή/και ηχητικό σήμα: 

Λείπουν ή δεν ενεργοποιούνται 
σε περίπτωση χρησιμοποίησης 
οποιουδήποτε ποδόπληκτρου από 
τη θέση του συνοδηγού 

ΕΚΠ.06 Υποβοηθητικοί μηχανισμοί
(πχ. αισθητήρες στάθμευσης) 

Δεν υπάρχει διακόπτης 
απενεργοποίησής της ηχητικής ή/
και οπτικής προειδοποίησης

ΕΚΠ.07 Μήκος οχήματος Είναι μικρότερο του ελάχιστου 
επιτρεπόμενου

ΕΚΠ.08 Πλάτος οχήματος Είναι μικρότερο του ελάχιστου 
επιτρεπόμενου

ΕΚΠ.09 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα οχήματος Είναι μικρότερη της ελάχιστης 
επιτρεπόμενης

ΕΚΠ.10 Συσκευή ελέγχου προβλεπόμενη στον Κανονισμό 3821/1985 
(ταχογράφος) (κατηγορίες Γ΄, Γ+Ε , Δ΄ Δ+Ε) Λείπει

ΕΚΠ.11 Σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) (κατηγορίες Γ, Γ+Ε, Δ+Ε) Λείπει

ΕΚΠ.12 Κιβώτιο ταχυτήτων (κατηγορία Γ, Γ+Ε) Δεν φέρει τον προβλεπόμενο 
αριθμό σχέσεων εμπροσθοπορείας

ΕΚΠ.13 Διαμέρισμα φορτίου (κατηγορίες Γ, Γ+Ε) Δεν είναι κλειστού αμαξώματος

ΕΚΠ.14 Διαμέρισμα φορτίου (κατηγορίες Γ, Γ+Ε) 
Το πλάτος ή/και το ύψος του 
κλειστού αμαξώματος δεν είναι ίδιο 
με αυτό του θαλάμου

ΕΚΠ.15 Καθρέφτες (κατηγορία Β΄) Λείπουν οι εσωτερικοί − εξωτερικοί 
υποχρεωτικοί

ΕΚΠ.16 Πινακίδα εκπαιδευτικού οχήματος Λείπει

ΕΚΠ.17 Πινακίδα εκπαιδευτικού οχήματος 
Δεν υπάρχουν όλες οι 
προβλεπόμενες ενδείξεις και το 
διακριτικό σήμα «L»

ΕΚΠ.18 Ζώνες ασφαλείας (κατηγορία Β) Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με 
τον προβλεπόμενο αριθμό

ΕΚΠ.19 Σύστημα κλιματισμού (ψύξη−θέρμανση)
(κατηγορία Β΄) Λείπει ή δεν λειτουργεί

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
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(6)
   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς 

VARDIKOVA KSENIA (ΒΑΡΔΙΚΟΒΑ ΞΕΝΙΑ) του SERGEI 
(ΣΕΡΓΚΕΙ) και της ΤΑΤΙΑΝΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ). 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 53044/1096/24.5.2006 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονί−
ας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
γίνεται δεκτή ή  από 16.3.2005 αίτηση της ομογενούς 
VARDIKOVA KSENIA (ΒΑΡΝΤΙΚΟΒΑ ΞΕΝΙΑ) του SERGEI 
και της ΤΑΤΙΑΝΑ(ΤΑΤΙΑΝΑ) περί αποκτήσεως της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας καθώς και των ανηλίκων τέκνων 
της VARDIKOV VENIAMIN (ΒΑΡΝΤΙΚΟΒ ΒΕΝΙΑΜΙΝ) και 
VARDIKOV KHRISTOS (ΒΑΡΝΤΙΚΟΒ ΧΡΗΣΤΟΥ).

Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός 
έτους από της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης 
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 

F
Αριθμ. 8156 (7)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 119/1980 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας, που αφο−
ρά τη σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στο Δήμο 
Καρδίτσας, με την επωνυμία «Δημοτικό Λαογραφι−
κό Μουσείο Καρδίτσας “Λάμπρου και Ναυσικάς Σα−
κελλαρίου”». 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 
(Δ.Κ.Κ).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄) σχετικά με το έλεγχο δαπανών που προκαλούν 
οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις.

4. Το υπ’ αριθμ. 96/1981 προεδρικό διάταγμα με το 
οποίο συστάθηκε στο Δήμο Καρδίτσας ίδιο Νομικό 
Πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικό Λαογραφικό 
Μουσείο Καρδίτσας “Λάμπρου και Ναυσικάς Σακελλα−
ρίου”» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 119/21.4.1980 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας (υπ’ αριθμ. 
29/Α/9.2.1981 Φ.Ε.Κ.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
αριθμ.24204/18.12.1995 απόφαση Περιφερειακού Διευ−
θυντή Καρδίτσας και τις υπ’ αριθμ. 10263/25.6.1996 και 
18256/21.12.2004 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 9/Β/12.1.1996, 596/Β/19.7.1996 
και 12/Β/13.1.2004)

5. Την υπ’ αριθμ. 185/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας με την οποία αποφασίζει 
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 119/21.4.1980 προηγού−
μενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Καρδίτσας, η οποία νομιμοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 

96/1981 προεδρικό διάταγμα, μόνο ως προς το άρθρο 2 
και την συμπλήρωση σκοπών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 119/21.4.1980 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας με την οποία 
συστάθηκε στο Δήμο Καρδίτσας ίδιο Νομικό Πρόσωπο 
με την επωνυμία «Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο Καρ−
δίτσας “Λάμπρου και Ναυσικάς Σακελλαρίου”» (96/1981 
Προεδρικό Διάταγμα, Φ.Ε.Κ. 29/Α/09.02.1981), μόνο κατά 
το μέρος που αφορά το άρθρο 2 το οποίο συμπληρώ−
νεται, ως εξής:

• Η δημιουργία και η επιστημονική εποπτεία περιφε−
ρειακών μονογραφικών, θεματικών μουσείων τα οποία 
στεγάζονται σε χώρο του Δήμου ή χρηματοδοτούμενο 
από αυτόν.

• Η συνεργασία με άλλα μουσεία, ερευνητικά κέντρα 
και φορείς που επιδιώκουν την προαγωγή της έρευνας 
και της επικοινωνίας.

• Το Δημοτικό Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο «Λ. και 
Ν. Σακελλαρίου» − Κέντρο Τεκμηρίωσης και Επικοινω−
νίας, μπορεί να συστήνει θεματικά μουσεία−δορυφό−
ρους μέσα στην πόλη, τα οποία θα είναι σε θέση να 
υποστηρίζει και να διαχειρίζεται, με την τεχνογνωσία 
και την ερευνητική του υποδομή. Τα μουσεία αυτά θα 
αποτελούν δίκτυο, με συντονισμένη και αλληλοσυμπλη−
ρούμενη λειτουργία..

• Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών και η ίδρυση δη−
μοτικού χορευτικού με την επωνυμία «Μαίρη Ιωαννίδη» 
με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

• Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από το 
χορευτικό συγκρότημα «Μαίρη Ιωαννίδη».

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καρδίτσας έτους 2006.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 119/1980 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας η οποία νομι−
μοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 96/1981 προεδρικό διάταγμα 
(αριθμ. 29/Α/9.2.1981 Φ.Ε.Κ.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 24204/18.12.1995 απόφαση Περιφερειακού 
Διευθυντή Καρδίτσας και τις αριθμ 10263/25.06.1996 και 
18256/21.12.2004 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 9/Β/12.01.1996, 596/Β/19.7.1996 
και 12/Β/13.1.2004).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερ΄νησεως.

   Καρδίτσα, 8 Ιουνίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
(8) 

   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 
Νταμότσεβα Γαλήνη, σύζυγος Νταμοτσίδη Μανώλη,το 
γένος Μπερίτζε Κυριάκου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2790/2000 όπως τροποποιήθηκαν με το άρ−
θρο 76 του ν. 2910/2001, τα άρθρα 24και 25 του ν. 
3013/2002.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 3937/30.5.2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από 16.11.2001 αί−
τηση της ομογενούς Νταμότσεβα Γαλήνη,σύζυγος Νταμο−
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τσίδη Μανώλη, το γένος Μπερίτζε Κυριάκου περί απόκτη−
σης της Ελληνικής Ιθαγένειας καθώς και τον εξελληνισμό 
του επωνύμου της από Νταμότσεβα σε Νταμοτσίδη.

Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός 
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   O Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F

Αριθμ. ΔΔ/ΟΙΚ19334 (9)
    Αποχαρακτηρισμός λατομικής περιοχής. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις των ν. 22158/1994 και ν. 2240/1994 «ίδρυ−

ση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις των ν. 1428/1984, ν. 2115/1993, ν. 2702/99 

και ν. 3028/2002.
3. Την υπ’ αριθμ. 40/3.4.1995 απόφαση του Ν.Σ. Κέρ−

κυρας περί «ψήφισης οργανισμού−οργάνωσης και λει−
τουργίας των υπηρεσιών της Ν.Α.».

4. Την υπ’ αριθμ. ΕΣ/15972/19.9.1985 (ΦΕΚ 715/Β/1985) 
απόφαση Νομάρχη Κέρκυρας περί «χαρακτηρισμού λα−
τομικής περιοχής στο Νομό Κέρκυρας...».

5. Την από 29.5.1997 Έκθεση της Επιτροπής Καθορισμού 
Λατομικών Περιοχών σύμφωνα με την οποία προτείνεται 
ο αποχαρακτηρισμός της ως άνω λατομικής περιοχής.

6. Το γεγονός ότι η ως άνω περιοχή δεν έχει ως σή−
μερα ενεργοποιηθεί λόγω παρέμβασης της Εφορείας 
Παλαιανθρωπίας−Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πο−
λιτισμού για τα υπάρχοντα σε αυτή σπήλαια και διότι 
έχει παρέλθει η από τον νόμο τασσόμενη προθεσμία, 
αποφασίζουμε:

Τον αποχαρακτηρισμό της λατομικής περιοχής στη 
θέση Κάτω Γκράβα Κασσιόπης που βρίσκεται στα δι−
οικητικά όρια των Δήμων Κασσωπαίων και Θιναλίων 
Νομού Κέρκυρας έκτασης 955 στρεμμάτων η οποία 
ορίζεται από τις αζυμουθικές συντεταγμένες:

 ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
 Α −6250 +4300
 Β −5550 +4000
 Γ −6050 +2900
 Δ −6800 +3200
Εξαρτημένες από το τριγωνομετρικό δίκτυο ΚΦΧ Κέρ−

κυρας κλίμακας 1:100.000 με λ=39° 45΄ και μ=30ο 45΄. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Κέρκυρα, 5 Ιουνίου 2006

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ 

Αριθμ. 2446 (10)
   Κύρωση Διανομής συν/μου Πευκοδάσους έτους 2002 

(επέκταση). 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 3 & 1 και 2 του ν. 2218/1994 και του ν. 

2240/1994 «περί Νομ. Αυτ/σης».
2) Το άρθρο 10 του ν. 2503/1997.
3) Τις διατάξεις άρθρο 4 του ν.δ. 1189/1972 και του 

άρθρου 7 § 1 του ν. 3147/2003.
4) Τα κτηματολογικά στοιχεία της συμπληρωματικής 

διανομής συνοικισμού Πευκοδάσους έτους 2002 (επέ−
κταση).

5) Σχετική εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Γης και 
Τοπογραφικών Εργασιών, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε την συμπληρωματική διανομή συν/σμού 
Πευκοδάσους έτους 2002 (επέκταση).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κιλκίς, 5 Ιουνίου 2006 

Ο Νομάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 

F

Αριθμ. 2415 (11)
Κύρωση Διανομής συν/σμού Παλατιανού.

    Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 3 & 1 και 2 του ν. 2218/1994 και του ν.  

2240/1994 «περί Νομ. Αυτ/σης».
2) Το άρθρο 10 του ν. 2503/1997.
3) Τις διατάξεις άρθρο 4 του ν.δ. 1189/1972 και του 

άρθρου 7 § 1 του ν. 3147/2003.
4) Τα κτηματολογικά στοιχεία της οριστικής διανομής 

συνοικισμού Παλατιανού
5) Σχετική εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Γης και 

Τοπογραφικών Εργασιών, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε την οριστική διανομή συν/σμού Παλατια−

νού έτους 2002.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Κιλκίς, 1 Iουνίου 2006

Ο Νομάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*02008130407060008*

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.


