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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/61587/Α0024 (1)
Πάγιες προκαταβολές προξενικών Λιμενικών Αρχών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη·
1. Τις διατάξεις:
α) Του από 27.5.1927 ν.δ. «Περί Διοικήσεων Ε.Ν»

β) Της παρ. 1 (άρθρο μόνον) του ν. 1636/1951 «Περί κα−
θορισμού της παγίας προκαταβολής YEN» (ΦΕΚ Α΄ 9).

γ) Του β.δ. 559/1972 «Περί συστάσεως παγίας προκα−
ταβολής παρά τις Προξενικές Λιμενικές Αρχές (ΦΕΚ 
Α΄ 164).

δ) Των άρθρων 46 παρ. 2, 3 και 49 του ν. 2362/27.11.1995 
(ΦΕΚ 247 τεύχος A) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (Α΄ 98).

στ) Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών.

ζ) Της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β) 
Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών»

η) Της υπ’ αριθμ. 1141.1/26/2002 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός εδρών Προξενικών Λιμεναρχείων» (ΦΕΚ 
206/21.2.2002).

θ) Των υπ’ αριθμ. 173381/9061/11.12.1975, 13421/768/ 
6.2.1976, 18731/1156/ 20.2.1976, 79111/3840/18.7.1983, 2036633/
3113 Α/0024/6.7.1992, 2044146/5296/27.8.1993, 2071227/9173/
8.12.1993, 2030769/4013/16.5.1995, 2070812/8733/ Α0024/
21.11.1995, 2073966/7963/ 25.11.1996, 2/68666/Α 0024 (ΦΕΚ 
157/14.2.2003), 2/13388/Α 0024 (ΦΕΚ 450 Β/ 15.4.2003), 
2/44326/Α0024/19.9.2005 Κοινών Αποφάσεων μας.

ι) Της υπ’ αριθμ. 1141.1/08/2005 (ΦΕΚ 719/30.5.2005) 
κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταφορά Έδρας 
Ναυτιλιακού Ακολούθου».

2. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται οικονομική επιβά−
ρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

1. Επαναδιατυπώνουμε τα ύψη των παγίων προκαταβο−
λών των κάτωθι Προξενικών Λιμενικών Αρχών, όπως αυ−
τές είχαν οριστεί με τις υπ’ αριθμ. 173381/9061/11.12.1975, 
13421/768/6.2.1976, 18731/1156/20.2.1976, 79111/3840/18.7.1983, 
2036633/3113Α/0024/6.7.1992, 2044146/5296/27.8.1993, 
2071227/9173/8.12.1993, 2030769/4013/16.5.1995, 2070812/
8733/Α0024/21.11.1995, 2073966/7963/25.11.1996, 2/68666/Α 
0024 (ΦΕΚ 157/14.02.2003), 2/13388/Α0024 (ΦΕΚ 450 Β/ 
15.04.2003), 2/44326/Α0024/19.9.2005, κοινές αποφάσεις, 
(οι οποίες καταργούνται μετά τη δημοσίευση της πα−
ρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), ως εξής:
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2. Οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδου (Κ.Α.Ε.) του Ειδικού Φορέα 41−130, σε βάρος των οποίων θα γίνεται η πληρωμή 
δαπανών των Προξενικών Λιμεναρχείων είναι οι εξής:
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3. Ο εκάστοτε Ναυτιλιακός Ακόλουθος ορίζεται δια−
χειριστής της παγίας προκαταβολής.

4. Οι διαχειριστές (Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι) των Παγίων 
Προκαταβολών υποχρεούνταιόπως υπρβάλλουν:

α) στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, τα δικαιολογητι−
κά των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγού−
μενο μήνα στο ΥΕΝ/ΔΟΥ, για έλεγχο και προώθηση προς 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την 
αποστολή των αντιστοίχων ποσών προς αποκατάσταση 
της παγίας προκαταβολής και

β) στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε τριμήνου ισοζύγια 
της παγίας προκαταβολής του αμέσως προηγούμενου 
τριμήνου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ/νση 
24η − τμήμα Α’) δια του ΥΕΝ/ΔΟΥ.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F

Aριθ. 80015/24491/1621 (2)
Συγκρότηση του Δευτέρου Κλιμακίου του Συμβουλίου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 7 του ν. 3232/2004 

(ΦΕΚ 48 Α΄) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 
64 Α) «Ασφάλιση επαναπατριζομένων πολιτικών προ−
σφύγων κ.λπ. διατάξεις.

3.Τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ Α.Π.ΣΚΑ/οικ.12545/464/15.6.2004 (ΦΕΚ 959 Β) 
απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας του δεύτερου κλιμα−
κίου του ΣυμβουλίουΚοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38 Α) και το γεγονός ότιαπό την απόφαση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α’) «Δι−
ορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις προτάσεις που μας έχουν υποβληθεί, αποφα−
σίζουμε

1. Συγκροτούμε το Δεύτερο Κλιμάκιο του Συμβουλίου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) και διορίζουμε τα παρα−
κάτω πρόσωπα:

α. Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β. Την Γιαννακοπούλου Νικολέττα του Αγαμέμνονα, 
Γενική Δ/ντρια Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως τακτικό μέ−
λος, με αναπληρώτρια της την Φιλιππακοπούλου Βα−
σιλική του Νικολάου, Δ/ντρια της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

γ. Τον Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Βαρθολομαίο Ιωάννη 
του Γεωργίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του 

τον Αμπατζόγλου Θεόδωρο του Ιωακείμ, Υποδιοικητή 
του ΙΚΑ.

δ. Τον Διοικητή του ΟΓΑ Παπαγεωργόπουλο Λευτέρη 
του Νικολάου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του 
τον Βουνό Γεώργιο του Παναγιώτη.

ε. Τον Διοικητή του ΟΑΕΕ Κόντο Κων/νο του Βασι−
λείου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μά−
ρακα Ιωάννη του Νικολάου, Α’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΕ.

στ. Τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΜ Γκιάτα Ιωάννη του Χρή−
στου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Χατζή 
Γεώργιο του Νικολάου.

ζ. Τον Πρόεδρο του ΤΕΑΔΥ Τσουρούλα Θεόδωρο του 
Νικολάου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την 
Τσουκτάκου − Κουρούκλη Μαρία του Νικολάου.

η. Τον Κοντοπάνο Μανώλη του Αγγέλου, εκπρόσωπο 
των ασφαλισμένων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
του τον Μπαρμπαρή Γιάννη του Χρήστου, ομοίως.

θ. Τον Δραπανιώτη Γιάννη του Παντελή, εκπρόσωπο 
των εργοδοτών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του 
τον Ιωάννη Παπαγεωργίου του Νικολάου, ομοίως.

ι. Τον Πηνιώτη Κων/νο του Αλεξάνδρου, ειδικό επι−
στήμονα σε οικονομικά θέματα, ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή του την Αέκκα Αναστασία του Χρήστου, 
ομοίως.

κ. Τον Τριάντη Ευστάθιο του Δημητρίου, ειδικό επι−
στήμονα σε οργανωτικά θέματα, ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή του τον Καταγή Παναγιώτη του Ευσταθίου, 
ομοίως.

2. Γραμματέα του Δευτέρου Κλιμακίου του Συμβουλίου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) ορίζουμε την Μανιμάνη 
Φωτεινή του Ιωάννη, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αναπληρώτρια την Κοντο−
θανάση Μαρία του Θεοφάνη, ομοίως.

3. Η θητεία των διοριζομένων θα είναι για τρία (3) 
χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

Aριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/86633/2265 (3)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου που βρίσκε−

ται στην οδό Ηλία Ηλιού (Πλατεία Δημοκρατίας στο 
Αγρίνιο) ιδιοκτησίας Αφών Στρανωμίτη και Γεωργί−
ας Δάνδαλη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

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

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (Α΄ 98).

β) του άρθρου 2 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κλη−
ρονομιάς».

γ) του άρθρου 1 του ν. 2039/1992 «Περί Κύρωσης της 
Σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής Κλη−
ρονομιάς της Ευρώπης (ΦΕΚ 61/Α/13.4.1992).
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δ) του άρθρου 14 του π.δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού 
του ΥΠ.ΠΟ.»

2. Την υπ’ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «Περί ανάθεσης 
άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό 
Πολιτισμού Φάνη Πάλλη − Πετραλιά και στους Υφυ−
πουργούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη» (ΦΕΚ 
527/Β/24.5.2004), όπως διορθώθηκε στο (ΦΕΚ 558/Β/ 
2.4.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1 
.2004 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές ....» (ΦΕΚ 
70/Β/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφαση «Οργά−
νωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» 
ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004)

4. Την εισήγηση της Υπηρεσίας μας καθώς και τα 
λοιπά στοιχεία του φακέλου.

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό 38/16.11.2005, 
αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3028/2002, το κτίριο ιδιοκτησίας Αφών Στρανωμί−
τη και Γεωργίας Δάνδαλη, που βρίσκεται στην οδό Ηλία 
Ηλιου (Πλατεία Δημοκρατίας, στο Αγρίνιο) γνωστό ως 
«Ξενοδοχείο ΠΑΛΛΑΣ» διότι είναι από τα λίγα αξιόλογα 
κτίρια τα οποία απομένουν στην περιοχή και συνδέεται 
με τις ιστορικές και πολιτιστικές μνήμες των κατοίκων 
της πόλης του Αγρινίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F

Aριθ. 5434.7/15/05 (4)
Σύσταση Επιτροπής στο ΝΑΤ για τον έλεγχο αποδό−

σεων του Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών – Οχη−
μάτων (Κ.Α.Ε.Ο.) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
 α) Tης παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2329/1995 «Ρύθμιση 

θεμάτων προσωπικού Λ.Σ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
172 Α΄).

 β) Της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου....... κ.λπ» (Φ.Ε.Κ. 297 Α΄).

 γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 91/1979 «Περί ασφαλίσεως 
των δι΄ ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων διακινουμένων 
επιβατών μεταξύ ελληνικών λιμένων» (Φ.Ε.Κ. 18 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 320/1991 (Φ.Ε.Κ. 117 Α΄).

 2. Το υπ’ αριθμ. 30/6.10.2005 έγγραφο Ν.Α.Τ. με το 
οποίο διαβιβάσθηκε το απόσπασμα πρακτικών της 17ης/
13.9.2005 (θέμα 28ο) συνεδρίασης του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. κατά 
την οποία κρίθηκε άμεση η ανάγκη σύστασης επιτροπής 
με σκοπό τον έλεγχο των αποδόσεων του Κ.Α.Ε.Ο.

 3. Την υπ’ αριθμ. 5221.1/4/04/20.10.2004 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα «Μεταβίβαση 

του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομι−
κά Θέματα με «Εντολή Υπουργού» σε κατώτερα κλιμάκια 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Φ.Ε.Κ. 1642 Β΄).

4. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να 
διεκπεραιωθούν εντός του κανονικού ωραρίου από την 
υπηρεσία, κυρίως για τους επόμενους λόγους:

 − Υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού.
− Υπάρχει μεγάλος όγκος εργασίας, η πολυπλοκότητα 

του οποίου απαιτεί για τη διεκπεραίωσή του μεγάλο 
χρονικό διάστημα και

 − Χωρίς την εργασία των υπαλλήλων εκτός κανονικού 
ωραρίου.

 5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την παρούσα θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση επιτροπής στο Ν.Α.Τ. για τον έλεγχο 
των αποδόσεων του Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών 
– Οχημάτων (Κ.Α.Ε.Ο.)

 2. Το έργο της επιτροπής είναι:
 α) Ο έλεγχος των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τη σύν−

νομη και έγκαιρη απόδοση του Κ.Α.Ε.Ο. , σε συσχετισμό 
με τα στοιχεία που υπάρχουν στις Δ.Ο.Υ., αλλά και από 
άλλες πηγές.

 β) Ο εντοπισμός διαφορών των ασφαλιστικών ει−
σφορών μεταξύ των ειδικοτήτων ναυτολόγησης του 
τελευταίου 48μήνου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 
του ν. 3075/2002 (υπολογίζονται σε περισσότερες από 
3.000 περιπτώσεις κάθε χρόνο). 

 3. Το κατά τα άνω έργο της Επιτροπής θα έχει ολο−
κληρωθεί σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από 
τη δημοσίευση της παρούσας.

 Στο έργο της Επιτροπής θα απασχοληθούν σε πενή−
ντα (50) συνεδριάσεις δέκα (10) υπάλληλοι του Ν.Α.Τ .με 
υποχρέωση εργασίας εκτός κανονικού ωραρίου.

 4. Το έργο της Επιτροπής θα πραγματοποιείται εκτός 
ωρών εργασίας ή υπερωριών που τυχόν έχουν εγκριθεί 
για την εκτέλεση άλλων εργασιών, χωρίς να παρεμπο−
δίζεται η τρέχουσα εργασία.

 5. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής θα ορισθεί με 
Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 6. Με απόφαση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ΝΑΤ θα 
καθορίζονται κάθε φορά οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ΝΑΤ 
που θα απασχολούνται στην παραπάνω Επιτροπή, καθώς 
και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.

 Κάθε υπάλληλος δεν μπορεί να συμμετέχει συγχρό−
νως σε περισσότερες της μιας Επιτροπές.

 7. Υπεύθυνος της εκτέλεσης του έργου της Επιτροπής 
με αμοιβή, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Πόρων.

 8. Υπεύθυνος του συνολικού έργου της Επιτροπής, 
χωρίς αμοιβή, ορίζεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. με αναπληρωτή του τον Γεν. Διευθυντή 
του Ταμείου, ο οποίος συντονίζει το έργο της Επιτρο−
πής και ενημερώνει το Δ.Σ./Ν.Α.Τ. για την πορεία των 
εργασιών της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2005

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ
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Aριθ. οικ. 14170 (5)
Αύξηση ορίου ημερών εκτός έδρας υπαλλήλων της Δ/

νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α Λέσβου. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρ.6 παρ. 10 υποπαρ. δ του ν. 

2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι−
φέρειας κ.λ.π».

2) Το άρθρο 1 του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στην Περιφέρεια και την Αυτ/ση και άλλες 
διατάξεις. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 
2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια 
Διοίκηση κ.λ.π» σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 3 
του άρθρ. 2 του ν. 2685/1999 « Κάλυψη δαπανών μετακι−
νουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας 
και άλλες διατάξεις».

4) Την υπ’ αριθμ. 6758/28.6.2005 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Ανώτατο όριο 
επιτρεπομένων ημερών, κίνησης εκτός έδρας υπαλλή−
λων υπηρετούντων στις Ν.Α Λέσβου, Σάμου και Χίου». 

5) Την ανάγκη αύξησης του αριθμού ημερών εκτός 
έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης Λέσβου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
που δημιουργήθηκαν στο Νομό της Λέσβου, από τις 
πρόσφατες πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2005, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το έτος 2005 την αύξηση πέραν του 
ανωτάτου ορίου των 120 επιτρεπομένων κατ’ έτος ημε−
ρών εκτός έδρας των Υπαλλήλων :

 α) της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α Λέσβου 
για τους υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπο−
νίας (άτομα 7), ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άτομα 3), ΔΕ 
Βοηθών Κτηνιάτρων (άτομο 1), ΤΕ Διοικητικού−Λογιστι−
κού (άτομο 1) κατά είκοσι πέντε (25) επι πλέον ημέρες 
και για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που 
δημιουργήθηκαν στο φυτικό και ζωϊκό κεφάλαιο στο 
Νομό της Λέσβου, από τις πρόσφατες πλημμύρες της 
25ης Νοεμβρίου 2005 .

Η παραπάνω έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση 
της εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων και κα−
λύπτει και τις τυχόν μετακινήσεις που πραγματοποιήθη−
καν μετά την εξάντληση του ανωτάτου ορίου.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 8.500,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 28 Νοεμβρίου 2005

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΗΣ

F

Aριθ. 13627 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 6758/28.6.2005 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, 
σχετικά με το ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών, 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις 
Ν.Α Λέσβου, Χίου και Σάμου»

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρ. 6 παρ.10 και 15 παρ. 18 του 

ν. 2503/1997 « Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.3 και 3 παρ. 1 του ν. 
2685/1999 « Κάλυψη δαπάνης μετακινουμένων υπαλλήλων 
εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλ−
λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λ.π».

3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 31736/14.9.1999 ( ΦΕΚ 
1790 τ. Β’/28.9.1999) κοινές υπουργικές απόφασεις των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονομικών.

4) Τις διατάξεις του άρθρ. 112 του π.δ. 30/1996 « Κώ−
δικας Νομ/κής Αυτ/σης».

5) Tην υπ’ αριθμ. 6758/28.6.2005 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με θέμα 
« Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Ν.Α Λέσβου, Σά−
μου και Χίου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.

6) Το υπ’ αριθμ. 14111/10.11.2005 έγγραφο της Ν.Α Xίου, 
με το οποίο μας διαβιβάζεται το υπ’ αριθμ. Φ.900/798/
9.11.2005 έγγραφο του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α, με το οποίο 
ζητείται αύξηση του αριθμού ημερών εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του ανωτέρω τμήματος, στα πλαίσια του 
Σχεδίου « ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

7) Τις υπηρεσιακές ανάγκες της ανωτέρω υπηρεσίας 
της Ν.Α Χίου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε εν μέρει την αρίθμ. 6758/28.6.2005 από−
φασή μας σχετικά με το ανώτατο όριο των επιτρεπο−
μένων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπη−
ρετούντων υπαλλήλων όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα ,στο παρακάτω τμήμα 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου ,για το χρονικό 
διάστημα από 1.1.2005 έως 31.12.2005 και ορίζουμε τα 
νέα ανώτατα όρια των επιτρεπομένων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας αυτών ως εξής:.

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ 

 1) ΤΜΗΜΑ Π.Σ.Ε.Α 
 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 90 

 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 60
 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 90 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 6758 /28.6.2005 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.

Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα 
ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητά τους τα ανω−
τέρω, κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών 
εκτός έδρας των μονίμων υπαλλήλων κατά μήνα και 
κατ΄ έτος.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται επι πλέον δαπάνη 
ύψους 2.800,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 25 Νοεμβρίου 2005

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
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Aριθ. 11224 (7)
Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 16/110/2005 απόφασης του Δη−

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρνασσού Ν. Φωκί−
δας «περί τροποποίησης του οργανισμού εσωτερι−
κής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Παρνασσού Νομού 
Φωκίδας».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1188/1981 (ΦΕΚ 

204/Α’/81) όπως αυτό τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε 
και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 18 παρ. 12 του 
ν.2305/1997 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.1997).

3. Τα προεδρικά διατάγματα:
α) 37α /1987(ΦΕΚ 11/Α’/ 87) ,
β) 22/1990(ΦΕΚ 7/ Α’/1990) και
γ) 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄/2003).
4.  Την υπ’ αριθμ. 16/110/2005 ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρνασσού Νομού 
Φωκίδας.

5. Την υπ’ αριθμ. 10/28/2005 σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν.Φω−
κίδας.

6. Την υπ’ αριθμ. 1526/27.4.2004 (ΦΕΚ 614/Β’/27.4.2004) 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής με 
εντολή …», αποφασίζουμε:

Α. Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 16/110/2005 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρνασσού Νο−
μού Φωκίδας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Παρνασσού 
Ν. Φωκίδας (ΦΕΚ 835/Β’/21.5.1999) ως εξής:

1. Την σύσταση Υπηρεσιακής μονάδας ως αυτοτελές 
γραφείο με τον τίτλο «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.)» Αποστολή των κέντρων αυτών είναι η παροχή 
διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέ−
σεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι 
την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις 
καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.Ειδικότερα το ΚΕΠ έχει 
τις εξής αρμοδιότητες΅

−ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενημερώνει και πληροφορεί τους πο−
λίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκ−
περαίωση διοικητικών υποθέσεων.Τα αναγκαία πληρο−
φοριακά στοιχεία αντλούνται από την Κεντρική Βάση 
Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία θα συνδέ−
ονται όλα τα ΚΕΠ αλλά και από τις τοπικές βάσεις 
δεδομένων ,τις οποίες μπορεί να διαμορφώσει κάθε 
επιμέρους ΚΕΠ.

−ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Παραλαμβάνει αιτήσεις 
πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις 
υπηρεσίες του δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων κα−
ταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Ελέγχει την πληρότητα 
των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για 
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολο−
γητικά ,που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ,το 
ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά 
από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. Διαβιβάζει 
πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών 
στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια 
υπηρεσία και πάλι στο ΚΕΠ υποβολής της αρχικής αί−
τησης από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του 
αποστέλλεται από το συγκεκριμένο ΚΕΠ στη διεύθυνση 
που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή επί αντικα−
ταβολή. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού θα καθορι−
στούν οι διοικητικές διαδικασίες που θα διεκπεραιώνο−
νται μέσω των ΚΕΠ σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.3013/2002

−ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Η επικύρωση αντιγράφων διοι−
κητικών εγγράφων. Η θεώρηση του γνησίου της υπο−
γραφής .Η χορήγηση παραβόλων, υπευθύνων δηλώ−
σεων κ.α.Η χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής 
ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το 
σύστημα ΤΑΧΙΣ.

−ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Προϊστάμενος του ΚΕΠ ορίζεται 
υπάλληλος του δήμου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΤΕ 
Διοικητικού –Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού 
–Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

−ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: Το ΚΕΠ στελεχώνεται με προσωπικό 
που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
στην παρ.11 και 12 του άρθρου 31 του Ν 3013/2002 και 
στην 10025/24.5.2002 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’
ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ο.Ε.Υ.

 Σύσταση θέσεων στην κατηγορία ΠΕ.
 Α) συνιστάται μια θέση κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Οι−

κονομικού και καταργείται μια θέση ΠΕ5 –Μηχανολόγων 
–Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

 Β) συνιστάται μια θέση κλάδου ΠΕ1 – Οικονομικού−
Λογιστικού.

3. Μετονομάζεται ο κλάδος ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανο−
λόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε ΤΕ4 –Μηχανικών 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 του 
ν.3174/2003.

4. Σύσταση θέσεων στην κατηγορία ΔΕ: συνιστάται 
μια επιπλέον θέση ΔΕ24 –Ηλεκτρολόγων και καταργείται 
μια θέση ΔΕ1 Διοικητικών .

5. Καταργούνται οι παρακάτω θέσεις:
• Μια θέση του κλάδου ΔΕ 1−Διοικητικού
• Μια θέση του κλάδου ΔΕ5−Δομικών Έργων 
• Μια θέση του κλάδου ΔΕ23−Ειδικού Προσωπικού.
• Μια θέση του κλάδου ΥΕ16−Εργατών Καθαριότη−

τας 
• Μια θέση του κλάδου ΥΕ16 –Εργατών Γενικών Κα−

θηκόντων.
 Β. Με την απόφαση αυτή ουδεμία πρόσθετη δαπάνη 

προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Παρνασσού και με την τροποποίηση αυτή επέρχεται 
μείωση και όχι αύξηση των οργανικών θέσεων και η 
δαπάνη μισθοδοσίας όλων των προβλεπομένων θέσεων 
στον ΟΕΥ είναι εξασφαλισμένη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άμφισσα, 21 Δεκεμβρίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΛΑΚΟΣ



25894 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Aριθ. 11223 (8)
Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 20/184/2005 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλαξιδίου Ν. Φω−
κίδας «περί τροποποίησης του οργανισμού εσωτε−
ρικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Γαλαξιδίου, Νο−
μού Φωκίδας».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/81(ΦΕΚ204/

Α΄/1981) όπως αυτό τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε 
και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 18 παρ. 12 τουν. 
2305/1997(ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997).

3. Τα προεδρικά διατάγματα:
α) 37α /1987 (ΦΕΚ 11/Α΄/1987),
β) 22/1990 (ΦΕΚ 7/A΄/1990) και
γ) 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄/2003).
4. Την υπ’ αριθμ. 20/184/2005 ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλαξιδίου Νομού 
Φωκίδας.

5. Την υπ’ αριθμ. 10/30/2005 σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν.Φω−
κίδας.

6. Την υπ’ αριθμ. 1526/27.4.2004 (ΦΕΚ 614/Β΄/27.4.2004) 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής με 
εντολή ...», αποφασίζουμε:

Α. Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 20/184/2005 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλαξιδίου Νομού 
Φωκίδας με την οποία τροποποιείται το άρθρο 11 του 
κεφαλαίου Δ’ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Γαλαξιδίου Ν. Φωκίδας (ΦΕΚ 632/
Β711.5.1999) ως εξής:

• Συνιστάται μια (1) θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ−4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
και παράλληλα καταργείται μια (1) θέση κατηγορίας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ−3 Πολιτικών 
Μηχανικών.

Β. Με την απόφαση αυτή ουδεμία πρόσθετη δαπάνη 
προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Γαλαξιδίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άμφισα, 21 Δεκεμβρίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δ/ντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΛΑΚΟΣ


