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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/53733/0022 (1)
 Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλ−

λήλων της Δ/νσης Δ−21 Επεξεργασίας Σχεδίων Νό−
μων & Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

2. 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».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/40508/0004/23.7.2004 (ΦΕΚ 1185/
Β/3.8.2004) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γ.Λ.Κ. και της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληρο−
δοτημάτων.

4. Το υπ’ αριθμ. 2/23791/0021/4.5.2006 έγγραφο του 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ−21 Επεξεργασίας Σχεδί−
ων Νόμων & Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων, όπου 
αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη καθιέρωσης υπε−
ρωριακής εργασίας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 26.400€ περίπου σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006, η οποία θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδι−
κού Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για είκοσι (20) υπαλλήλους, της Διεύ−
θυνσης Δ.21 Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων & Κανονι−
στικών Διοικητικών Πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους και μέχρι εξήντα (60) ώρες τον μήνα ανά 
υπάλληλο, κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2006 μέχρι 
31.12.2006.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ−
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο−
σπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν, όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα−
γραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την έγκριση 
υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνει με αποφάσεις του 
Διευθυντή της παραπάνω Διεύθυνσης. Οι αποφάσεις 
αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ−4 Προσωπικού και στο 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα−
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον 
Διευθυντή της ανωτέρω Δ/νσης στην Δ4 Προσωπικού 
και στο Γραφείο του Γεν. Γραμματέα.
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Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν από την 
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2006

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
F

    Αριθμ. 65737 /Ε5 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εξήντα (60) 

μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του ν.3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του ν.3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α’).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν.3205/2003(ΦΕΚ 297/τ.Α’)».

4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των δι−
ατάξεων του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α’), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ.Α’).

5) Την υπ’ αριθμ. 16/7.6.2006 πράξη του Συμβουλίου του 
Τ.Ε.Ι. Καβάλας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
στους υπαλλήλους του Ιδρύματος.

6) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συ−
νολικά 16.000 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπε−
ται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον 
οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0261) του τακτικού προϋπο−
λογισμού οικ. έτους 2006 του ΤΕΙ Καβάλας. 7)Το γεγονός 
ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για 
την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή επειγουσών ανα−
γκών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε στα πλαίσια των εγκεκριμένων πιστώσεων 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 του Τ.Ε.Ι Καβάλας, 
την υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2006 μέχρι 
31.12.2006, για:

Εξήντα (60) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και για 
μέχρι εξήντα (60) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Υ7γ/Γ.Π./οικ. 116100 (3)

      Αναπροσαρμογή του τιμολογίου Οδοντοτεχνικών
εργασιών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1666/1986 (Φ.Ε.Κ. 

200/Α/86) «Οδοντοτεχνικό επάγγελμα−Οδοντοτεχνικά 
εργαστήρια και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. Α4/1495/1991 (Φ.Ε.Κ. 299/Β/91) Υπουργι−
κή Απόφαση «Τιμολόγιο Οδοντοτεχνικών Εργασιών».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ7/202/93 (Φ.Ε.Κ.271/Β/1993) Υπουργική 
Απόφαση «Αναπροσαρμογή του τιμολογίου Οδοντοτε−
χνικών εργασιών».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ7/4206/94 (Φ. Ε. Κ. 591/Β/1994) υπουρ−
γική απόφαση «Αναπροσαρμογή του τιμολογίου Οδο−
ντοτεχνικών εργασιών».

5. Τα υπ’ αριθμ. 1027/29.07.2004 & 1054/18.03.2005 έγ−
γραφα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων 
Οδοντοτεχνιτών (Π.Ο.Ε.Ο.)

6. Την υπ’ αριθμ. 9 απόφαση της 197ης Ολομέλειας 
του Κε.Σ.Υ. «Αναπροσαρμογή του Τιμολογίου Οδοντο−
τεχνικών Εργασιών»

7. Την υπ’ αριθμ. 30356/2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
311/Β΄/2006) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης Αθανάσιο Γιαννόπου−
λο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο», αποφασίζουμε:

Οι τιμές των οδοντοτεχνικών εργασιών καθορίζονται 
ως εξής:

Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΙΜΕΣ
σε ΕΥΡΩ

1. Παραλαβή εργασίας και κατα−
σκευή εκμαγείου

0,49

2. Κατασκευή εκμαγείου αντιγρα−
φής
(όχι μηχανήματα)

2,60

3. Ατομικό δισκάριο 6,16
4. Κατασκευή εκμαγείου εμφυτευ−

μάτων
3

5. Διαγνωστική σύνταξη ανά δόντι 1
6. Απομίμηση ούλων ανά δόντι 1
Β. ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
101 Βασική πλάκα από ακρυλικό με 

τόξα καταγραφής
6,16

102 Σύνταξη ολικής ή μερικής οδον/
χίας (πάνω από 6 δόντια)

20,77

103 Σύνταξη μερικής μέχρι 6 δόντια 18,18
104 Όπτηση ολικής ή μερικής (πάνω 

από 6 δόντια)
20,77

105 Όπτηση μερικής μέχρι 6 δόντια 18,18
105α Σύνταξη και ψήσιμο ολικής ή μερι−

κής οδοντοστοιχίας μεθ΄οδόντων 
το τεμάχιο

41,09

106 Αναγόμωση ολικής ή μερικής με 
εν θερμώ ακρυλικό

11,09

107 Αλλαγή βάσης ολικής 31,16
108 Συρμάτινο άγκιστρο 4,15
109 Επιδιόρθωση ολικής οδον/χίας 

(συγκόλληση κλπ)
10,28

110 Τοποθέτηση δοντιών (για κάθε 
δόντι)

2,46

120 Νάρθηκες από σκληρό ακρυλι−
κό χειρουργικοί−σύγκλισης−ανα−
κούφισης

35

121 Συγκρατικό μηχάνημα τύπου 
Hawley Wraparound

40

122 Λειτουργικό μηχάνημα τύπου Ac−
tivator ή Bionator

60
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123 Λειτουργικό μηχάνημα τύπου 
Frankel I, II, III

70

124 Ορθοδοντικό μηχάνημα χωρίς 
εξέλυκτρα (ανά τεμάχιο)

27,52

125 Για κάθε εξέλυκτρα 2,46
Γ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ
201 Μεταλλικός σκελετός μερικής 

οδοντοστοιχίας
41,09

202 Άγκιστρο μονό 4,93
203 Άγκιστρο διπλό 8,22
204 Άγκιστρο τριπλό 10,39
205 Προέκταση μετάλλου 6,16
206 Μασητική μεταλλική 5,19
207 Άγκιστρο συνέχειας 2,46
208 Συγκόλληση μερ.μετ.οδοντοστοι−

χίας
10

Δ. ΣΤΕΦΑΝΕΣ
301 Στεφάνη ακρυλική μεταβατική 7,79
302 Στεφάνη ολική χυτή 18,18
303 Στεφάνη μεταλλοακρυλική ανά 

δόντι
18,18

304 Στεφάνη μεταλλοκεραμική ανά 
δόντι

36,35

305 Στεφάνη μεταλλοακρυλική με−
ταβατική

36,35

306 Άμεση ανασύσταση μύλης με 
χυτό άξονα

7,79

307 Έμμεση ανασύσταση μύλης με 
χυτό άξονα

10,39

308 Ένθετο άμεσο 7,79
309 Ένθετο έμμεσο 10,39
350 Στεφάνη γαλβανοκεραμικής 75
360 Στεφάνη υαλοκεραμικής 65
370 Στεφάνη τηλεσκοπική α & β 36
401 Τοποθέτηση συνδέσμου 10
410 Απλή διαμόρφωση στεφάνης 

στον παραλληλιστή
8

420 Εργασία επί εμφυτεύματος 12
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Από την δημοσίευση του παρόντος παύει να ισχύει 

κάθε αντίθετη διάταξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
F

Αριθμ. 297743 (4)
   Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν 

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με σύμβαση μίσθωσης έργου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α). Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις», όπως ισχύει.

β). Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α. 98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα»

γ). Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λ.π.»

2. Την υπ’ αριθμ. 302/2004 γνωμοδότηση του Δ» Τμή−
ματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι πρόκειται 
για γνήσιες συμβάσεις έργου χωρίς να υποκρύπτεται 
εξαρτημένη εργασία.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 6./164/6716/2.6.2006 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 
55/1998 Π.Υ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η σύναψη συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου με διακόσιους ογδόντα (280) 
Παρατηρητές Υδρολογικών Μετεωρολογικών Σταθμών, 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

4. Τις εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό 
των αρμόδιων υπηρεσιών που θα εκτελέσουν το έργο.

5. Το γεγονός ότι, οι Υδρολογικοί − Μετεωρολογικοί 
Σταθμοί, οι οποίοι λειτουργούν υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν 
αποτελούν οργανικές μονάδες του Υπουργείου, των 
οποίων οι ανάγκες να καλύπτονται από τους υπαλ−
λήλους αυτών, αλλά συγκροτούνται από όργανα και 
συσκευές εκτεθειμένες στην ύπαιθρο που διαφέρουν 
ανάλογα με την περιοχή και το είδος της παρατήρη−
σης.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Β΄/24.3.2004) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 17398/13.9.2005/
τ.Β’, όμοια της (ΦΕΚ 1284Β’/05).

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432 τ.Β») κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006 όμοια (Β’ 204).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη συνολικού 
ύψους 440.000,00 Ε περίπου, η οποία θα επιβαρύνει 
κατά 106.000,00 Ε, περίπου το τρέχον οικονομικό έτος 
και κατά 334.000,00 Ε περίπου το οικονομικό έτος 
2007.

Η εν λόγω δαπάνη κατά το τρέχον έτος θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων (Φ. 25−110 ΚΑΕ 5244), ενώ για το έτος 
2007 από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν προς τούτο 
στον ανωτέρω προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό προσώπων που θα απα−
σχοληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων της Χώρας με σύμβαση μίσθωσης 
έργου σε διακόσια ογδόντα (280) άτομα, ειδικότη−
τας Παρατηρητών Υδρολογικών − Μετεωρολογικών 
Σταθμών.

2. Το έργο, που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω άτομα, 
συνίσταται : α) στην παρατήρηση των μετεωρολογι−
κών υδρολογικών παραμέτρων επί καθημερινής βάσεως 
και στην παράδοση των δελτίων στην οικεία υπηρεσία, 
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατά−
ξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, β) δεν ανάγεται 
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στα συνήθη δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα και ούτε 
ποτέ προβλέπονταν από τον εκάστοτε Οργανισμό του 
Υπουργείου οργανικές θέσεις υπαλλήλων με την ειδι−
κότητα αυτή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση 
αυτών των καθηκόντων.

3. Τα άτομα στα οποία θα ανατεθεί το έργο τούτο 
θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου.

4. Η εκτέλεση του έργου δεν καλύπτει πλήρες ωράριο, 
αλλά απαιτεί απασχόληση (10» −15’ ημερησίως), ακόμη 
και Κυριακές και εορτές και υπό αντίξοες καιρικές συν−
θήκες, οι δε παρατηρήσεις γίνονται κυρίως στις 08:00 
π.μ. και εκτελούνται σε απομακρυσμένες αγροτικές ή 
ορεινές περιοχές, όπου είναι εγκατεστημένοι οι Σταθ−
μοί.

5. Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί : α) σε χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους υπό την απαραίτητη προϋ−
πόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 
2527/1997, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων ότι το έργο 
δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται 
η α\/α\/έωσΓ\ ή παράταση των συμβάσεων αυτών και 
β) με τους ειδικότερους όρους που θα περιληφθούν 
στην οικεία σύμβαση, για την υπογραφή της οποίας 
εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών που 
θα εκτελεστεί το έργο.

6. Το ποσό της αμοιβής κάθε παρατηρητή καθορί−
ζεται από 3 έως 6 ημερομίσθια μηνιαίως ειδικότητας 
ανειδίκευτου εργάτη, της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ανάλογα με τα 
όργανα του Σταθμού που παρακολουθεί, η δε συνο−
λική δαπάνη, που θα προκληθεί από την ανάθεση του 
έργου αυτού, θα ανέλθει στο ποσό των τετρακοσίων 
σαράντα χιλιάδων (440.000,00) ΕΥΡΩ και θα καλυφθεί 
από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κ.Α.Ε. 5244 − Φ. 29/110). Από 
το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η αμοιβή των Παρα−
τηρητών.

7. Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί στις κατωτέρω 
υπηρεσίες :

1. Ν.Α. Ροδόπης − Έβρου
α) Ν.Δ. Έβρου − Δ/νση Υδροοικονομίας (Αλεξανδρού−

πολη) β) Ν.Δ. Ροδόπης − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων 
(Κομοτηνή)

2. Ν.Α. Δράμας − Καβάλας − Ξάνθης
α) Ν.Δ. Ξάνθης − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Ξάνθη)
β) Ν.Δ. Δράμας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Δρά−

μα)
γ) Ν.Δ. Καβάλας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Κα−

βάλα)
3. Ν.Α. Θεσσαλονίκης − Δ/νση Υδάτ. Πόρων και Εγγ. 

Βελτιώσεων (Θεσ/νίκη)
4. Ν.Α. Κιλκίς − Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Τμήμα Εγγ. Έργων 

(Κιλκίς)
5. Ν.Α. Πιερίας − Τμήμα Διαχ. Υδάτ. Πόρων και Εκμηχ. 

Γεωργ. (Κατερίνη)
6. ΝΑ Ημαθίας − Δ/νση Εγγ. Βελτ. Τμήμα Δ.Υ.Δ & ΓΕΩΘ. 

(Αλεξάνδρεια)
7. Ν.Α. Πέλλας − Δ/νση Διαχ/σης & Προστασίας Φυσ. 

Πόρων & Εκμ. Γεωργ. (Έδεσσα)
8. Ν.Α. Χαλκιδικής − Γ.Δ.Π.Δ. Τμήμα Υδατικού Δυναμικού 

(Χαλκιδική)
9. Ν.Α. Γρεβενών − Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων (Γρε−

βενά)

10. Ν.Α. Φλώρινας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Φλώ−
ρινα)

11. Ν.Α. Καστοριάς − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Κα−
στοριά)

12. Ν.Α. Άρτας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Άρτα)
13. Ν.Α. Πρέβεζας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Πρέ−

βεζα)
14. Ν.Α. Λάρισας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Λά−

ρισα)
15. Ν.Α. Καρδίτσας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Καρ−

δίτσα)
16. Ν.Α. Μαγνησίας − Δ/νση Αγρ. Ανάπτ. Τμήμα Αξ. 

Έργων & Υδροοικον. (Βόλος)
17. Ν.Α. Τρικάλων − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Τρί−

καλα)
18. Ν.Α. Κέρκυρας − Δ/νση Γεωργίας (Κέρκυρα)
19. Ν.Α. Ηλείας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Πύρ−

γος)
20. Ν.Α. Αχαΐας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Πά−

τρα)
21. Ν.Α. Φθιώτιδας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Λα−

μία)
22. Ν.Α. Ευβοίας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Χαλ−

κίδα)
23. Ν.Α. Κορινθίας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Κό−

ρινθος)
24. Ν.Α. Αρκαδίας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Τρί−

πολη)
25. Ν.Α. Μεσσηνίας − Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και 

Υδροοικ. (Καλαμάτα)
26. Ν.Α. Λακωνίας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Σπάρ−

τη)
27. Ν.Α. Αργολίδας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Ναύ−

πλιο)
28. Ν.Α. Λέσβου − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Μυτι−

λήνη)
29. Ν.Α. Χίου − Τμήμα Υδροοικονομίας (Χίος)
30. Ν.Α. Κυκλάδων − Δ/νση Αγρ. Ανάπτ. Γραφείο Αδειών 

(Σύρος)
31. Ν.Α. Δωδεκανήσου − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων 

(Ρόδος)
32. Ν.Α. Ηρακλείου − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & 

Υδατ. Πόρων (Ηράκλειο)
33. Ν.Α. Χανίων − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Υδατ. 

Πόρων (Χανιά)
34. Ν.Α. Λασιθίου − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Υδρο−

οικ. (Αγ. Νικόλαος)
35. Ν.Α. Ρεθύμνης − Δ/νση Γεωργίας Τμήμα Εγγείων 

Βελτιώσεων (Ρέθυμνο)
36. Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας − Δ/νση Εγγείων Βελτιώ−

σεων (Αγρίνιο)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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    Αριθμ. 55295/6392 (5)
Μέτρα για την προστασία της αντικειμενικότητας και 

της υψηλής ποιότητας του τεχνικού ελέγχου που δι−
ενεργείται από φορείς ιδιωτικής φύσης που ασκούν 
συγχρόνως και δραστηριότητες επισκευής οχημά−
των.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το π.δ. 63/05 (Α΄ 98).

β. Του άρθρου 3 της κ.υ.α. Φ2/64580/2288/1999 «Τε−
χνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυ−
μουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
96/96/ΕΚ» (Β’ 1523), όπως ισχύει.

γ. Της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 απόφασης του Υφυ−
πουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, δια−
δικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού 
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» (Β’ 781), όπως ισχύει.

δ. Της υπ’ αριθμ. 71703/8028/03 απόφασης του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία 
και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων 
από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ» (Β’ 1824), όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη καθορισμού των προβλεπόμενων στο 
παραπάνω άρθρο μέτρων διασφάλισης της αντικει−
μενικότητας και της υψηλής ποιότητας του ελέγχου 
προκειμένου για φορείς που είναι επιφορτισμένοι με 
τον τεχνικό έλεγχο και ασκούν συγχρόνως και δραστη−
ριότητες επισκευής οχημάτων.

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

Άρθρο 1
Μέτρα προστασίας της αντικειμενικότητας και της

υψηλής ποιότητας του τεχνικού ελέγχου

1. Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ στα οποία συμμετέχουν με οποι−
ονδήποτε τρόπο α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δρα−
στηριοποιούνται ή σχετίζονται εργασιακά στον τομέα 
επισκευής οχημάτων ή β) σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου 
βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας των ανωτέρω φυ−
σικών προσώπων ή θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρων 
νομικών προσώπων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 
42ε του κ.ν. 2190/1920, απαγορεύεται να στελεχώνονται 
με ελεγκτικό και λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανο−
μένου του προϊσταμένου και υπευθύνου λειτουργίας, 
το οποίο ταυτόχρονα δραστηριοποιείται ή σχετίζεται 
εργασιακά στον τομέα επισκευής οχημάτων.

2. Στα οχήματα που ελέγχονται από ΙΚΤΕΟ που εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παρα−
γράφου διενεργούνται δειγματοληπτικά επανέλεγχοι 
από Επιτροπές τεχνικών υπαλλήλων του ΥΜΕ, των ΚΤΕΟ 
ή των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. Η συγκρότηση 
των ανωτέρω Επιτροπών και ο προγραμματισμός των 
ελέγχων γίνεται με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταφορών του ΥΜΕ.

Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται σε αριθμό οχη−
μάτων τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) 

του συνολικού αριθμού των οχημάτων που ελέγχθηκαν 
από το ΙΚΤΕΟ τον προηγούμενο μήνα.

3. Μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λει−
τουργίας ΙΚΤΕΟ που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στη 
ΔΑΧΜ του ΥΜΕ υπεύθυνες δηλώσεις, τόσο του αιτού−
ντος την άδεια όσο και ενός εκάστου από το ελεγκτικό 
και λοιπό προσωπικό του ΙΚΤΕΟ, περί της μη συνδρομής 
του ασυμβίβαστου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι 
ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται και σε κάθε αλλαγή 
του προσωπικού του ΙΚΤΕΟ.

4. Τα ΙΚΤΕΟ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
οφείλουν να γνωστοποιούν στους πολίτες την υποχρέ−
ωση του ως άνω δειγματοληπτικού επανελέγχου με 
κάθε πρόσφορο μέσο, και σε κάθε περίπτωση, με την 
ανάρτηση εντός του χώρου υποδοχής και αναμονής 
πολιτών, ευδιάκριτης ενημερωτικής πινακίδας. Η αυτή 
ενημέρωση οφείλει να είναι εμφανής και εις την εμπρό−
σθια όψη του ΔΤΕ, με κείμενο το οποίο εκτυπώνεται από 
το μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΤΕΟ στον χώρο προ 
της υπογραφής του προσκομίζοντας το όχημα.

Άρθρο 2
Διαδικασία διενέργειας

δειγματοληπτικών επανελέγχων.

1. Οι Επιτροπές που ορίζονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 1 της παρούσης, διενεργούν τους προβλεπόμε−
νους δειγματοληπτικούς επανελέγχους μετά την ολο−
κλήρωση του τεχνικού ελέγχου του οχήματος από τα 
ΙΚΤΕΟ του άρθρου 1 της παρούσης και την έκδοση του 
σχετικού ΔΤΕ στις εγκαταστάσεις του ΙΚΤΕΟ αυτού.

2. Για κάθε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργεί−
ται κατά τα ανωτέρω, εκδίδεται νέο Δελτίο Τεχνικού 
Ελέγχου (ΔΤΕ) με την ένδειξη δειγματοληπτικός (επαν−
)έλεγχος οχήματος, η οποία εκτυπώνεται στο πεδίο 
«ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» του ΔΤΕ και στο οποίο επισυνάπτεται 
αντίγραφο του ΔΤΕ το οποίο εκδόθηκε από το ΙΚΤΕΟ 
και αφορά το όχημα στο οποίο διενεργήθηκε ο Δειγ−
ματοληπτικός επανέλεγχος, κατά τα ανωτέρω.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία, τα ευρήματα του 
δειγματοληπτικού επανελέγχου ο οποίος διενεργήθηκε 
κατά τα ανωτέρω, διαφοροποιούνται από τα αναγρα−
φόμενα στο ΔΤΕ που εκδόθηκε από το ΙΚΤΕΟ, τότε το 
ΙΚΤΕΟ, παρουσία της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 
1 της παρούσης, οφείλει να προβεί στην ακύρωση του 
ΔΤΕ το οποίο το ίδιο εξέδωσε, και να επιστρέψει στον 
ιδιοκτήτη του οχήματος, το καταβληθέν τίμημα αυτού. 
Στον κάτοχο του οχήματος ή τον εκπρόσωπό του επα−
νεκτυπώνεται και χορηγείται από το ΙΚΤΕΟ, ΔΤΕ με 
τα αναγραφόμενα ευρήματα του Δελτίου Δειγματο−
ληπτικού Επανελέγχου όπου στο είδος του ελέγχου 
αναφέρεται κανονικά το είδος και αποτέλεσμα αυτού 
(αρχικός – περιοδικός, ειδικός, επανέλεγχος κτλ). Τα 
ανωτέρω καταγράφονται εις την έκθεση ελέγχου την 
οποία συντάσσουν οι ανωτέρω Επιτροπές.

Άρθρο 3
Διοικητικές Κυρώσεις

1. Οι διοικητικές κυρώσεις, που επιβάλλονται στα 
ΙΚΤΕΟ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατά−
ξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, 
είναι οι ακόλουθες:
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α. Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ 
διάρκειας:

i) Δέκα (10) ημερών για κάθε Επικίνδυνη έλλειψη
ii) Πέντε (5) ημερών για κάθε Σοβαρή έλλειψη
iii) Μίας (1) ημέρας για κάθε Δευτερεύουσα έλλειψη
η οποία −− ανεξαρτήτως αν διαπιστώνεται στο ίδιο ή 

σε διαφορετικό όχημα −− είτε δεν σημειώθηκε κατά τον 
τεχνικό έλεγχο από το ΙΚΤΕΟ, ενώ διαπιστώνεται κατά 
τον δειγματοληπτικό επανέλεγχο ή και αντιστρόφως 
είτε διαβαθμίστηκε εσφαλμένα.

β. Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ 
διάρκειας ενός (1) έτους σε περίπτωση στελέχωσης 
με προσωπικό το οποίο, ταυτόχρονα, δραστηριοποι−
είται ή σχετίζεται εργασιακά στον τομέα επισκευής 
οχημάτων.

γ. Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ 
σε περίπτωση προηγούμενης επιβολής τεσσάρων (4) 
προσωρινών ανακλήσεων σε χρονικό διάστημα πέντε 
(5) ετών.

2. Σε περίπτωση επιβολής της ποινής της προσωρινής 
ανάκλησης για δεύτερη ή τρίτη φορά εντός πέντε (5) 
ετών από την πρώτη ανάκληση, επιβάλλεται η διοικη−
τική κύρωση της προσωρινής ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας για το διπλάσιο ή τριπλάσιο, αντίστοιχα, 
χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο.

3. Διαδικασία επιβολής κυρώσεων:
α. Τα όργανα ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 2 της 

παρούσας ανωτέρω παραγράφου συντάσσουν έκθεση, 
με την οποία βεβαιώνουν τις τυχόν παραβάσεις που 
διαπιστώνουν στη λειτουργία του ΙΚΤΕΟ και την υπο−
βάλλουν στο ΥΜΕ.

β. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που χορήγησε την 
άδεια λειτουργίας επιβάλλει τις προβλεπόμενες στο 
παρόν άρθρο διοικητικές κυρώσεις με βάση τη σχετική 
έκθεση του οργάνου ελέγχου. Η ως άνω απόφαση κοι−
νοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

γ. Η ανωτέρω απόφαση με σχετικό έγγραφο αποστέλ−
λεται με συστημένη επιστολή, με απόδειξη παραλαβής, 
στο νόμιμο εκπρόσωπο του ΙΚΤΕΟ. Με το έγγραφο αυτό 
καλείται ο εκπρόσωπος αυτός εντός προθεσμίας πέντε 
(5) εργασίμων ημερών, από την επόμενη της ημέρας 
παραλαβής του εγγράφου, να παραδώσει την άδεια 
λειτουργίας στην Υπηρεσία που τη χορήγησε. Μετά 
την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των πέντε (5) 
ημερών, η άδεια λειτουργίας παύει αυτοδίκαια να ισχύ−
ει. Η Υπηρεσία που ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας 
εκδίδει ανακοίνωση ενημέρωσης του κοινού, προς το 
οποίο επισημαίνεται ότι η τυχόν έκδοση ΔΤΕ, μετά την 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, είναι πα−
ράνομη και το ΔΤΕ άκυρο.

δ. Ως ημερομηνία επιβολής της κύρωσης της ανάκλη−
σης της άδειας λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ λαμβάνεται η 
ημερομηνία παράδοσης της άδειας λειτουργίας στην 
Υπηρεσία που τη χορήγησε ή η επόμενη ημέρα από την 
κατά το προηγούμενο εδάφιο πενθήμερη προθεσμία.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

Αριθμ. 24037/06 (6)
    Αύξηση του ύψους της Παγίας Προκαταβολής Γρα−

φείων Τύπου και Επικοινωνίας του Εξωτερικού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Κωδικός Δημο−

σίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27.11.1995).

2. Τις διατάξεις του ν. 506/23.12.1976 «Περί ρυθμίσε−
ως θεμάτων τινών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 
Πληροφοριών» (ΦΕΚ 354/τ. Α΄/30.12.1976).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1.7.1993 «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 112/τ. 
Α΄/30.6.1993), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/5.7.1994 
«Τροποποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας 
Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας 
της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 108/τ. Α΄/6.7.1994).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 181/7.7.1994 «Συγκρότηση της 
Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουρ−
γείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/7.7.1994).

5. Τις διατάξεις του ν. 3242/24.5.2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/24.5.2004).

6. Τις διατάξεις του ν. 3166/2003 «Περί οργάνωσης 
και λειτουργίας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας 
του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και ρυθμίσεις για τον 
ευρύτερο τομέα των μέσοον ενημέρωσης» (ΦΕΚ 178/τ. 
Α΄/2.7.2003).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ93/26.5.2004 (ΦΕΚ 789/τ. Β΄/26.5.2004) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Υπουργού Επικρατείας».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/10.3.2004).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 136/1998 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του ν. 2842/22.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 207/τ. Α΄/27.9.2000).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

12. Τις διατάξεις των π.δ. 236/1978 και 697/6.12.1982 
(ΦΕΚ 148/τ. Β΄/21.12.1982) «Περί συστάσεως παγίας προ−
καταβολής σε Γραφεία Τύπου Εξωτερικού».

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/τ. Β΄/14.10.2005) απόφαση «Περί καθορισμού αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

14. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/τ. 
Α΄/21.3.2002).

15. Την υπ’ αριθμ. 2/16195/29.3.2001 κοινή υπουργική 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουρ−
γού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Αύξηση 
του ύψους παγίας προκαταβολής Γραφείων Τύπου του 
Εξωτερικού» (ΦΕΚ 470/τ. Β΄/23.4.2001).
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16. Την υπ’ αριθμ. 2/29775/Α0024/9.6.2003 (ΦΕΚ 833/τ. 
Β΄/25.6.2003) κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Τύπου 
& ΜΜΕ «Μετατροπή Νομίσματος Παγία Προκαταβολής 
του Γραφείου Τύπου Βουδαπέστης».

17. Την υπ’ αριθμ. 2/44702/Α0024/25.9.2003 (ΦΕΚ 1454/τ. 
Β΄/6.10.2003) κοινή υπουργιή απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Τύπου 
& ΜΜΕ «Μετατροπή Νομίσματος Παγία Προκαταβολής 
του Γ.Τ. Λισσαβόνας».

18. Την υπ’ αριθμ. 2/62696/Α0024/20.11.2001 (ΦΕΚ 1573/τ. 
Β΄/28.11.2001) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Μετατροπή ποσών των χορηγουμένων παγίων προ−
καταβολών, για τις Υπηρεσίες Εσωτερικού και Εξωτε−
ρικού».

19. Την υπ’ αριθμ. 2/57081/Α0024/24.11.2003 (ΦΕΚ 1809/τ. 
Β΄/4.12.2003) κοινή υπουργιή απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Αύξηση του ύψους 
της παγίας προκαταβολής Γραφείων Τύπου Αμβούργου, 
Βιέννης κ.λπ.».

20. Την υπ’ αριθμ. 2/49603/Α0024/10.10.2002 (ΦΕΚ 
1353/τ. Β΄/18.10.2002) κοινή υπουργική απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του 
Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
«Αύξηση παγίας προκαταβολής σε Γραφεία Τύπου 
του εξωτερικού».

21. Τα υπ’ αριθμ. Φ. 1003/74/23.3.2006 Γ.Τ.Ε. Στρασβούρ−
γου, Α.Π. 24/Φ.4503/138/14.3.2006 Γ.Τ.Ε. Λισσαβόνας, Α.Π. 
170/Β.1/01.12.2005 και Α.Π. 214/Β.1/13.3.2006 Γ.Τ.Ε. Γενεύης 
και Α.Π. Φ. 1050/018/11.1.2006 Γ.Τ.Ε. Βουδαπέστης έγγρα−
φα.

22. Την ανάγκη αύξησης της παγίας προκαταβολής 
των Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Βουδαπέστης, 
Λισσαβόνας, Γενεύης και Στρασβούργου, αποφασίζου−
με:

Α) Αυξάνουμε το ύψος της παγίας προκαταβολής των 
κάτωθι γραφείων ως εξής:

1. Βουδαπέστης από 2.060 ευρώ (€) σε 4.000 ευρώ 
(€)

2. Λισσαβόνας από 2.641,9 ευρώ (€) σε 5.500 ευρώ (€)
3. Γενεύης από 15.000 ελβετικά φράγκα (C.H.F.) σε 

18.500 Ελβετικά φράγκα (C.H.F.),
4. Στρασβούργου από 8.000 ευρώ (€) σε 10.500 ευρώ 

(€)
Β) Εγκρίνουμε την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

ισόποσων με την αύξηση της παγίας προκαταβολής 
στο όνομα των υπολόγων των Γραφείων Τύπου Εξω−
τερικού.

Γ) Οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδου (ΚΑΕ) του Ειδικού Φο−
ρέα 47−110 σε βάρος των οποίων θα γίνεται η πληρωμή 
δαπανών των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού είναι οι 
εξής:

Α/Α ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1 0813 Μισθώματα κτιρίων 100%

2 0814 Μισθώματα μεταφορι−
κών μέσων 100%

3 0819 Λοιπές μισθώσεις 100%

4 0823 Ταχυδρομικά 100%

5 0825
Τηλεφωνικά, τηλεγρα−

φικά, τηλετυπικά υπηρε−
σιών εξωτερικού

100%

6 0829 Λοιπές μεταφορές 100%

7 0831 Ύδρευση και άρδευ−
ση 100%

8 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 100%

9 0841 Διαφημίσεις και δημο−
σιεύσεις γενικά 100%

10 0843

Εκδόσεις−εκτυπώσεις−
βιβλιοδεσία (περιλαμβά−
νεται και η προμήθεια 
χαρτιού)

100%

11 0845 Κάθε είδους δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων 100%

12 0851
Αμοιβές για συντήρη−

ση και επισκευή κτιρίων 
γενικά

100%

13 0869
Αμοιβές για συντήρη−

ση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού

100%

14 0871 Αμοιβές φυσικών προ−
σώπων 100% 100%

15 0873 Αμοιβές νομικών προ−
σώπων 100% 100%

16 0874
Αμοιβές και προμήθει−

ες τραπεζών και πιστω−
τικών ιδρυμάτων

100%

17 0879
Λοιπές αμοιβές όσων 

εκτελούν ειδικές υπη−
ρεσίες

100%

18 0881
Αμοιβές για εκπαί−

δευση, μετεκπαίδευση, 
επιμόρφωση

100%

19 0899 Λοιπές ειδικές αμοι−
βές 100%

10 1111
Προμήθεια χαρτιού, 

γραφικών ειδών και λοι−
πών συναφών υλικών

100%

21 1121

Προμήθεια βιβλίων, 
συγγραμμάτων, περιο−
δικών, εφημερίδων και 
λοιπών συναφών εκδό−
σεων

100%

22 1231 Προμήθεια ειδών κα−
θαριότητας 100%

23 1311
Προμήθεια ειδών συ−

ντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων

100%

24 1329

Προμήθεια ειδών συ−
ντήρησης και επισκευ−
ής κάθε είδους λοιπού 
εξοπλισμού

100%

25 1512
Προμήθεια καυσίμων 

θέρμανσης και δαπάνες 
κοινοχρήστων

100%

26 1699 Λοιπές προμήθειες 100%
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27 1711 Προμήθεια επίπλων 100%

28 1712
Προμήθεια συσκευών 

θέρμανσης και κλιματι−
σμού

100%

29 1713

Προμήθεια γραφομη−
χανών, μηχανημάτων 
φωτοαντιγραφικής κ.λπ. 
μηχανών γραφείων

100%

30 1723

Προμήθεια ηλεκτρονι−
κών υπολογιστών, προ−
γραμμάτων και λοιπών 
υλικών 100%

100%

31 1725

Προμήθεια κάθε εί−
δους τηλεπικοινωνια−
κού, μετεωρολογικού 
και λοιπού συναφούς 
εξοπλισμού

100%

32 1729
Προμήθεια κάθε εί−

δους μηχανικού και 
λοιπού εξοπλισμού

100%

33 5162 Δαπάνες προβολής 
εθνικών θεμάτων 100%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 39571 (7)
   Αντικατάσταση άρθρου 2 παρ. 4 της υπ’ αριθ. 15221/ 

6.4.2006 (ΦΕΚ 539/Β΄/2.5.2006) απόφασης του Προέ−
δρου του ΑΣΕΠ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του 

άρθρου 12 του ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 220/Α΄).
2. Την υπ’αριθμ. 10/2006 απόφαση της Ολομέλειας 

του Α.Σ.Ε.Π.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 2 της 
αριθμ. 15221/6.4.2006 απόφασης ως ακολούθως:

4.  Κατά την πρώτη πλήρωση των θέσεων, μπορεί να 
ορίζεται στην προκήρυξη ότι μέχρι το ένα τρίτο (1/3) 
των προκηρυσσομένων θέσεων μπορεί να καλύπτεται 
με διορισμό στο βαθμό του Ειδικού Εισηγητή Β’ Τάξεως 
και μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) αυτών στο βαθμό του 
Ειδικού Εισηγητή Α΄ Τάξεως με συνολική εμπειρία επτά 
(7) και δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ετών, αντιστοίχως. 
Οι διοριζόμενοι στους βαθμούς αυτούς δεν διανύουν 
δοκιμαστική υπηρεσία.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΗΣ    
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