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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 10700 (1)
Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαι−

ρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλή−
λων του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2006.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 135 παρ. 11 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/24.3.1998 

τ.Α΄), «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297Α/23.12.2003).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993, περί 
αναδρομικότητας των αποφάσεων.

5. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρ−
χουν Διευθύνσεις που είναι υποχρεωμένες να εργάζο−
νται υπερωριακά, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περι−
στατικών και κρίσεων, ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη 
βάση, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία με τις 
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, λόγω της κατά χώρα 
διαφοράς ώρας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη 1.060.000,00 περίπου ΕΥΡΩ, για την 
οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 
0511 και 0512 του Φορέα 09−110 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου μας τρέχοντος οικονομικού 
έτους, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, την πληρωμή αποζημιώσεως για παροχή 
υπερωριακής, νυκτερινής. Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας στους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εξωτερικών, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 
31.12.2006, ως εξής:

1. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση σε (25) υπαλλήλους του Γραφείου Υπουργού, σε 
(14) υπαλλήλους του Γραφείου Υφυπουργού Βαληνάκη, 
σε (14) υπαλλήλους του Γραφείου Υφυπουργού Σκανδα−
λάκη και σε (14) υπαλλήλους του Γραφείου Υφυπουργού 
Στυλιανίδη, μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον καθένα.
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2. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε (5) υπαλλήλους στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα ΥΠΕΞ, μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον κα−
θένα, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 
12 ώρες το μήνα για τον καθένα, και για εργασία κατά 
τις νυκτερινές ώρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 
12 ώρες το μήνα για τον καθένα.

3. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση σε (3) υπαλλήλους στο Γραφείο του Α΄ Γενικού 
Διευθυντή, μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον καθένα, για 
υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 12 ώρες το μήνα 
για τον καθένα, και για εργασία κατά τις νυκτερινές 
ώρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 12 ώρες το μήνα 
για τον καθένα.

4. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή εργα−
σία σε (3) υπαλλήλους του γραφείου του Γ΄ Γενικού 
Διευθυντή, μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον καθένα, για 
υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 12 ώρες το μήνα 
για τον καθένα, και για εργασία κατά τις νυκτερινές 
ώρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 12 ώρες το μήνα 
για τον καθένα.

5. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση σε (5) υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ενημερώσεως, η 
οποία υπάγεται στο Γραφείο Υπουργού, μέχρι 50 ώρες 
το μήνα για τον καθένα, για εργασία κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 
16 ώρες το μήνα για τον καθένα και για εργασία κατά 
τις νυκτερινές ώρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 
16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

6. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση σε (50) υπαλλήλους του Κλάδου Επικοινωνιών και 
Πληροφορικής της ΣΤ2 Διευθύνσεως Μηχανογραφήσεως, 
Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, μέχρι 25 ώρες το 
μήνα για τον καθένα, για υπερωριακή εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτι−
κής) μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα, για εργασία 
κατά τις νυκτερινές ώρες (πέραν της υποχρεωτικής) 
μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα και για νυχτερινή 
εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υπο−
χρεωτικής) μέχρι 8 ώρες το μήνα για τον καθένα.

7. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε (11) υπαλλήλους του Γραφείου Πολιτικών 
Υποθέσεων Ξάνθης, μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον 
καθένα.

8. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε (98) υπαλλήλους των ΣΤ4 και ΣΤ5 Διευ−
θύνσεων και άλλων υπηρεσιών που ασχολούνται με την 
κατάρτιση και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών, μέχρι 50 ώρες το μήνα για 
τον καθένα.

9. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε (16) υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή 
εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) σε 4 υπαλλήλους 
μέχρι 12 ώρες το μήνα για τον καθένα, για εργασία 
εξαιρέσιμων ημερών (πέραν της υποχρεωτικής) σε 8 
υπαλλήλους μέχρι 12 ώρες τον μήνα για τον καθένα 
και για νυκτερινή εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
(πέραν της υποχρεωτικής) σε 2 υπαλλήλους μέχρι 12 
ώρες το μήνα για τον καθένα.

10. Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση σε (52) 
κλητήρες της Κεντρικής Υπηρεσίας για απασχόληση 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) 
μέχρι 30 ώρες το μήνα για τον καθένα.

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση σε (8) κλη−
τήρες της Κεντρικής Υπηρεσίας για νυκτερινή εργασία 
(πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 16 ώρες το μήνα για 
τον καθένα.

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση σε (8) κλη−
τήρες της Κεντρικής Υπηρεσίας για εργασία νυκτερινή 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) 
μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

11. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση σε (3) υπαλλήλους (κλητήρες), της ΣΤ3 Διευθύνσε−
ως Διεκπεραιώσεως και Διπλωματικού Ταχυδρομείου, 
μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον καθένα, για εργασία 
εξαιρέσιμων ημερών (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 16 
ώρες το μήνα για τον καθένα και για νυκτερινή εργασία 
(πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 16 ώρες το μήνα.

12. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε (10) οδηγούς της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίας Διοικήσεως αποσπασμένους στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, μέχρι 50 ώρες το μήνα για τον καθένα, για 
εργασία εξαιρέσιμων ημερών (πέραν της υποχρεωτικής) 
μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα και για νυκτερινή 
εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 16 ώρες το 
μήνα για τον καθένα.

Στην ανωτέρω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και 
περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συνολι−
κού αριθμού των εγκρινομένων ωρών, η πραγματοποί−
ηση δε της εργασίας αυτής θα βεβαιώνεται με πράξη 
του Διευθυντού κάθε Γραφείου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 2/68268/0022 (2)
Σχετικά με την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγ−

χων Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου και της 
Γραμματείας Υποστήριξης των Κλιμακίων αυτών, που 
λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής (πλην Ν. Αυ−
τοδιοίκησης Αθηνών−Πειραιά) και στις λοιπές Περι−
φέρειες της Επικράτειας και άλλες ρυθμίσεις περί 
τη διαδικασία κ.λπ. για την απόδοση στους δικαιού−
χους της αμοιβής αυτής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το π.δ... 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−

μίσεις κ.λπ.».
4. Τον ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των Κρατικών Δαπανών και άλ−
λες διατάξεις».
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5. Το π.δ... 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας−Τεχνολογίας και Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

6. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού».

7. Το ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του ν. 2323/1995 Υπαί−
θριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις και το ν. 3377/2005».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/53613/15.10.2004 απόφαση του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Τροποποίηση κώδικα 
κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού».

9. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.

10. Την υπ’ αριθμ. Α2−1151/25.5.2004 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Ρύθμιση θεμάτων για την οργά−
νωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών 
Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου» όπως συμπληρώθηκε 
με την όμοια Α2−2485/27.10.2004.

11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορι−
σμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών. 

12. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, η οποία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 
έως 18.8.2005 θα ανέλθει στο ποσό των 200.000,00 ευρώ 
και θα καλυφθεί από τα έσοδα των διατάξεων των άρ−
θρων 4 και 6 του ν. 3190/2003 και με ενίσχυση από τις 
πιστώσεις του ΚΑΕ 5115 του Φ35/140 για δε το χρονικό 
διάστημα από 19.8.2005 έως 31.12.2005 θα ανέλθει στο 
ποσό των 120.000,00 ευρώ και για δε κάθε ένα από 
τα επόμενα έτη στο ποσό των 350.000,00 ευρώ και 
θα καλύπτεται από τα έσοδα των προαναφερομένων 
διατάξεων του ν. 3190/2003, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, αποφασίζουμε:

Α. Προκειμένου για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
Αττικής (πλην Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς) και τις λοιπές Πε−
ριφέρειες της Επικράτειας, ορίζουμε τα ακόλουθα:

1. Καθορίζουμε κατωτέρω το ύψος αμοιβής των μελών 
των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου 
Εμπορίου, όπως τα Κλιμάκια αυτά έχουν συσταθεί, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 7 α του ν. 2323/1995, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3190/2003, σε συν−
δυασμό με την υπ’ αριθμ. Α2−2485/27.10.2004 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, «Περί συμπλήρωσης του 
άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Α2−1151/25.5.2004 απόφασης 
σχετικά με ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και 
λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών και Υπαι−
θρίου Εμπορίου».

Για τα μέλη «ελεγκτές» των Κλιμακίων Ελέγχου 50 
ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και όχι πέραν των 400 ευρώ 
ανά μήνα.

2. Κατά τους ορισμούς της υπ’ αριθμ. Α2−2485/27.10.2004 
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η ευθύνη για θέ−
ματα που αφορούν αποζημιώσεις των υπαλλήλων, περί 
των οποίων γίνεται αναφορά παραπάνω, ανατίθεται 
στον Υπεύθυνο Γραμματείας Κλιμακίων Ελέγχου.

3. Στον ανωτέρω υπεύθυνο ανατίθενται οι κατωτέρω 
εργασίες:

Στο τέλος κάθε μηνός συντάσσει τη «ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑ−
ΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΩΝ 
ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙ−

ΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.)» σύμφωνα με το επισυνα−
πτόμενο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄), που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας.

4. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 18.8.2005 οι 
καταστάσεις της ως άνω παραγράφου 3 επικυρώνονται 
από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή την αρμόδια 
Υπηρεσία της περιφέρειας σε κάθε Ν.Α. η οποία έχει 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, και διαβιβάζονται 
μαζί με τις εντολές ελέγχου στη Δ/νση Οικονομικού της 
Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠΑΝ, για τις παραπέ−
ρα διαδικασίες, προκειμένου οι ανωτέρω υπάλληλοι να 
αποζημιωθούν. 

Για το χρονικό διάστημα από 19.8.2005 έως 31.12.2005 
και για τα επόμενα έτη οι καταστάσεις της ως άνω πα−
ραγράφου 3 θα επικυρώνονται από το Γεν. Γραμματέα 
Περιφέρειας ή την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας 
σε κάθε ΝΑ η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό 
αυτό, προκειμένου να πληρωθεί η αμοιβή των ως άνω 
υπαλλήλων σε βάρος ειδικού κωδικού που εγγράφεται 
στον προϋπολογισμό της όπως προβλέπεται στο άρθρο 
7 του ν. 3377/2005.

5. Ορίζουμε ότι κάθε υπάλληλος, που συμμετέχει ως 
ελεγκτής στα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και 
Υπαιθρίου Εμπορίου, δεν μπορεί να πραγματοποιεί 
ελέγχους περισσότερο από 8 φορές κάθε μήνα.

Β. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0566 
του Προϋπολογισμού των Ν.Α. και θα καλύπτεται από 
τα έσοδα του ΚΑΕ 3735 «Πρόστιμα για παραβάσεις στο 
υπαίθριο εμπόριο κ.λπ. (άρθρο 7β παρ.α ν. 2323/1995 
όπως ισχύει)» του κρατικού προϋπολογισμού τα οποία 
θα κατανέμονται τις δικαιούχους Ν.Α. από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης με βάση τα στοιχεία της Γεν. Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων για τα εισπραχθέντα από 
τις Δ.Ο.Υ. πρόστιμα, που θα του παρέχονται από το Γενι−
κό Λογιστήριο του Κράτους. Οι Ν.Α. επιχορηγούνται για 
το σκοπό αυτό από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Ανάπτυξης (Ε.Φ.35/140 ΚΑΕ 2273).

Γ. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ αναδρομικά 
από 1η Φεβρουαρίου 2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. 30205 (3)
Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδιω−

τικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας στην Επιχεί−
ρηση με την επωνυμία Παφλιά Παναγιώτα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ../τος 63/2005 

(ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του π.δ... 368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1998).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 

205/Α΄) «Ρύθμιση σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθ/σης 
Εργασίας και άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2874/29.12.2000 
(ΦΕΚ 286/Α΄) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ../τος 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α΄) 
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση 
και λειτουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργα−
σίας».

6. Την από 8.2.2005 αίτηση της Παφλιά Παναγιώτας.
7. Την από 8.9.2005 Έκθεση αξιολόγησης της Τριμε−

λούς Επιτροπής του άρθρου 5 του π.δ../τος 160/1999 
(ΦΕΚ 157 Α΄).

8. Την από 29.11.2005 συνεδρίαση της Επιτροπής του 
άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8.5.2003).

9. Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου 
από τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του 
ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8.5.2003), αποφασίζουμε:

Χορηγούμε ειδική άδεια λειτουργίας ΙΓΣΕ στην Επιχεί−
ρηση με την επωνυμία Παφλιά Παναγιώτα στην Αθήνα 
(Γ΄ Σεπτεμβρίου 13 − ημιόροφος) που θα έχει ως αντι−
κείμενο τη μεσολάβηση για την εξεύρεση για λογα−
ριασμό του εργοδότη ορισμένων κατηγοριών θέσεων 
εργασίας όπως προβλέπει το άρθρο 5 του ν. 2639/1998 
(ΦΕΚ 205/Α).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 243094 (4)
Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 309873/10.11.2005 απόφασης 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του π.δ/τος 133/1992 (Α 66) « Επιβολή 

υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και 
εξυγίανση της Κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρα−
σιτικά νοσήματα», 

β. του άρθρου 2 του π.δ/τος 211/1992 ( Α 100) «΄Οροι 
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με 
άλλα Κράτη−Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) 
και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και 
αυγών επώασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου» όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 2 του π.δ/τος 224/1998 (Α 175)¨Υγειο−
νομικά μέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέμηση 
της σαλμονέλλωσης των πτηνών και άλλες διατάξεις¨ 
όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 31/1995 (Α 25), «Θέσπιση μέτρων για την κα−
ταπολέμηση της γρίππης των ορνίθων σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,

ε. της απόφασης του Υ.Αγρ.Αν. κ΄Τροφίμων με αριθ. 
279719/19−11−2004 (Β 1760) «Εφαρμογή σχεδίων επείγου−
σας επέμβασης για τη γρίππη των ορνίθων και την 
ψευδοπανώλη των πτηνών».

2. Το άρθρο 24 του π.δ. 420/1993 (Α 179) «Κτηνιατρικοί 
έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωϊκής προέλευσης 
στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων 

κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγο−
ράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες 
χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 
90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους) 
90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως ισχύ−
ουν.

3. Τις αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε α)2005/464/ΕΚ 
και την τροποποιητική αυτής 2005/726/ΕΚ για την εφαρ−
μογή των προγραμμάτων επιτήρησης για τη γρίπη των 
πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά, β)2005/732/ΕΚ 
για την έγκριση προγραμμάτων για την εφαρμογή των 
ερευνών των κρατών μελών όσον αφορά τη γρίπη των 
πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά κατά τη διάρκεια 
του 2005 και για τον καθορισμό κανόνων υποβολής εκ−
θέσεων και επιλεξιμότητας για την κοινοτική χρηματική 
συνδρομή όσον αφορά τις δαπάνες εφαρμογής των εν 
λόγω προγραμμάτων, γ)2005/734/ΕΚ και τις τροποποι−
ητικές αυτής 2005/745/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων βιοα−
σφάλειας με σκοπό τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης 
της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών που 
προκαλείται από τον υπότυπο Η5Ν1 του ιού της γρίπης 
τύπου Α, από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά και σε 
άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, καθώς και για την πρό−
βλεψη συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης στις ιδιαίτερα 
ευπρόσβλητες περιοχές και 2005/855/ΕΚ, δ)2005/731/
ΕΚ για τον καθορισμό πρόσθετων απαιτήσεων για την 
επιτήρηση της γρίπης των ορνίθων στα άγρια πτηνά, 
ε)2005/744/ΕΚ για τον καθορισμό των απαιτήσεων για 
την πρόληψη της γρίπης των πτηνών με υψηλή παθο−
γονικότητα, που προκαλείται από τον υπότυπο Η5Ν1 
του ιού της γρίπης τύπου Α σε ευαίσθητα πτηνά που 
φυλάσσονται σε ζωολογικούς κήπους.

4. Την απόφαση 301509/19−11−2004 «Μεταβίβαση στους 
Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές 
και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή 
Υφυπουργού» (Β 1762).

5. Την αναγκαιότητα τροποποίησης των πρόσθετων 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν, σε συνεργασία με 
όλες τις συναρμόδιες αρχές και φορείς, προκειμένου 
να μειωθεί ο κίνδυνος εισόδου μέσω των αγρίων πτηνών 
της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών που 
προκαλείται από τον υπότυπο Η5Ν1 του ιού της γρίπης 
τύπου Α, σε πτηνοτροφικές και άλλες εγκαταστάσεις 
όπου φυλάσσονται πτηνά και περαιτέρω ενίσχυσης των 
μέτρων αυτών τα οποία ήδη εφαρμόζονται για την αντι−
μετώπιση αυτού του κινδύνου, μετά την απομόνωση του 
ιού της γρίπης των πτηνών (υπότυπος Η5) για πρώτη 
φορά στη χώρα μας σε αποδημητικά πτηνά.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η με αριθ. 309873/10−11−2005 Απόφαση του Υπ.Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:

1) Η παράγραφος 1.1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών σε ανοιχτούς 
χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς,κλπ.) σε όλη την επι−
κράτεια της χώρας».

2) Η παράγραφος 1.3 του άρθρου 1 καταργείται.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 23146/1740 (5)
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια−

τάξεις της Οδηγίας 2005/27/ΕΚ της Επιτροπής της 
29 Μαρτίου 2005 για την τροποποίηση με σκοπό 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 
2003/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των συ−
σκευών έμμεσης όρασης, καθώς και των οχημάτων 
που είναι εξοπλισμένα με τις εν λόγω διατάξεις. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 

2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57)
β. των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 

«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποι−
ήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), 
της παραγράφου 1 ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α΄39) και 
του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101),

γ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύ−
ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβά−
νονται στην Τελική πράξη»,

δ. Την υπ’ αριθμ. 21377/15719−4−05 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 
2003 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών− 
Μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των συσκευών 
έμμεσης όρασης, καθώς και των οχημάτων που είναι 
εξοπλισμένα με τις εν λόγω διατάξεις, για την τροπο−
ποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και την κατάργηση της 
οδηγίας 71/127/ΕΟΚ» (Β΄ 517).

2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσίας 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/27/ΕΚ της Επιτροπής 
της 29 Μαρτίου 2005 για την τροποποίηση με σκοπό την 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 2003/97/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με την έγκριση τύπου των συσκευών έμμεσης όρασης, 
καθώς και των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με τις 
εν λόγω διατάξεις. (EEL 81/44 της 30.3.2005).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα I και III της υπ’ αριθμ. 21377/15719−

4−05 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιούνται ως 
εξής:

1) Στο παράρτημα I σημείο 1.1.1.12, μετά την πρώτη 
πρόταση προστίθεται η ακόλουθη νέα πρόταση:

«Στην περίπτωση καθίσματος με σταθερή γωνία 
κλίσης του ερεισινώτου, η θέση των προσοφθάλμιων 
σημείων ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προ−
σαρτήματος 7 του παρόντος παραρτήματος.»

2) Στο προσάρτημα 5 του παραρτήματος I, στην αρίθ−
μηση των διακριτικών αριθμών στο σημείο 1.1 προστί−
θεται το ακόλουθο κείμενο:

«“8 για την Τσεχική Δημοκρατία”, “29 για την Εσθο−
νία”, “49 για την Κύπρο”, “32 για τη Λεττονία”, “36 για 
τη Λιθουανία”, “7 για την Ουγγαρία”, “50 για τη Μάλτα”, 
“20 για την Πολωνία”, “26 για τη Σλοβενία”, “27 για τη 
Σλοβακία”.».

3) Στο παράρτημα I προστίθεται το ακόλουθο προ−
σάρτημα 7:

«Προσάρτημα 7»
Καθορισμός των προσοφθάλμιων σημείων για κάθισμα 

με σταθερή γωνία κλίσης του ερεισινώτου
1) Η θέση των προσοφθάλμιων σημείων σε σχέση με 

το σημείο R προσαρμόζεται όπως φαίνεται στον κα−
τωτέρω πίνακα κατά X συντεταγμένες από το τρισδι−
άστατο σύστημα αναφοράς. Ο πίνακας παρουσιάζει τις 
βασικές συντεταγμένες για σταθερή γωνία κλίσης του 
ερεισινώτου 25ο. Το τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς 
για τις συντεταγμένες είναι εκείνο το οποίο ορίζεται 
στο σημείο 2.3 του παραρτήματος I της οδηγίας 77/649/
ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε.

Γωνία κλίσης του 
ερεισινώτου

Οριζόντιες
συντεταγμένες

(μοίρες) ΔΧ
25 68mm

2) Περαιτέρω διόρθωση για σταθερές γωνίες κλίσης 
του ερεισινώτου διαφορετικές των 25ο.

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει τις περαιτέρω δι−
ορθώσεις, από το προσοφθάλμιο σημείο με σταθερή 
γωνία κλίσης του ερεισινώτου 25 μοιρών, οι οποίες 
πραγματοποιούνται στις συντεταγμένες X και Z των 
προσοφθάλμιων σημείων όταν η προβλεπόμενη γωνία 
κλίσης δεν είναι 25ο.

γωνία κλίσης του 
ερεισινώτου

Οριζόντιες 
συντεταγμένες

 Κάθετες 
συντεταγμένες

(μοίρες) ΔΧ ΔΖ
5 −186mm 28mm
6 −177mm 27mm
7 −167mm 27mm
8 −157mm 27mm
9 −147mm 26mm
10 −137mm 25mm
11 −128mm 24mm
12 −118mm 23mm
13 −109mm 22mm
14 −99mm 21mm
15 −90mm 20mm
16 −81mm 18mm
17 −72mm 17mm
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18 −62mm 15mm
19 −53mm 13mm
20 −44mm 11mm
21 −35mm 9mm
22 −26mm 7mm
23 −18mm 5mm
24 −9mm 3mm
25 0 mm 0mm
26 9mm −3mm
27 17mm −5mm
28 26mm −8mm
29 34mm −11mm
30 43mm −14mm
31 51mm −18mm
32 59mm −21mm
33 67mm −24mm
34 76mm −28mm
35 84mm −32mm
36 92mm −35mm
37 100mm −39mm
38 108mm −43mm
39 115mm −48mm
40 123mm −52mm4)

4) Στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ και στη θέση 
«Ευρυγώνιο κάτοπτρο Κλάση IV» για οχήματα της κα−
τηγορίας Ν2 < 7,5 το κείμενο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Υποχρεωτικό
Και για τις δύο πλευρές, εάν υπάρχει δυνατότητα 

εγκατάστασης κατόπτρου της κλάσης V
Προαιρετικό
Και για τις δύο πλευρές μαζί, εάν δεν υπάρχει τέτοια 

δυνατότητα»
5) Στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ και στη θέση 

«Κάτοπτρο άμεσης εγγύτητας Κλάση V» για οχήματα 
της κατηγορίας Ν2<7,5 t, το κείμενο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Υποχρεωτικό, βλέπε παράρτημα ΙΙΙ σημεία 3.7 και 
5.5.5

1 στην πλευρά του συνοδηγού 
Προαιρετικό 
1 στην πλευρά του οδηγού
(αμφότερα πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος τουλά−

χιστον 2m από το έδαφος)
Επιτρέπεται ανοχή + 10cm»

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

Αριθμ. 16703/1286 (6)
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 49/6/30.4.1996 (Β΄ 353) κοινής 

υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατά−
ξεις της οδηγίας 95/56/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπα−
ϊκών Κοινοτήτων της 8ης Νοεμβρίου 1995 “για την προ−
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/61/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με την παράνομη χρήση των 
μηχανοκίνητων οχημάτων (αντικλεπτικά συστήματα)’’».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε 

με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο−
φορίας» (Α΄ 57). 

β. Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμ−
μετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EYRATOM» (Α΄ 
70), της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α΄ 39) και του 
άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). 

γ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών 
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην 
Τελική πράξη» (Α΄ 136).

δ. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως κωδικοποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 90 του π.δ... 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ... 1259/1981 (Α΄ 309) «περί συμμορφώσεως 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 74/61/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, της 17.12.1973, περί προσεγγίσεως των νο−
μοθεσιών των Κρατών − μελών, των αφορωσών εις τας 
διατάξεις προστασίας των οχημάτων με κινητήρα κατά 
μιας μη επιτρεπόμενης χρήσεως».

3. Την ανάγκη διόρθωσης της υπ’ αριθμ. 49/6/30.4.1996 
κοινής υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 95/56/ΕΚ της Επιτροπής των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Νοεμβρίου 1995 “για την 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/61/
ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παράνομη χρήση 
των μηχανοκίνητων οχημάτων (αντικλεπτικά συστήμα−
τα)’’» και των παραρτημάτων αυτής, σύμφωνα με το 
διορθωτικό που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα 
στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
με αριθμ. L62 της 9.3.2005 (σελ. 42 και 43).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Όπου στην υπ’ αριθμ. 49/6/30.4.1996 κοινή υπουργική 

απόφαση αναφέρεται η 95/96/ΕΚ διορθώνεται στο σω−
στό 95/56/ΕΚ. 

Άρθρο δεύτερο
Τα παραρτήματα της υπ’ αριθμ. 49/6/30.4.1996 κοινής 

υπουργικής απόφασης διορθώνονται ως εξής:
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“Στο παράρτημα ΙV σημείο 2, μετά το σημείο 2.1 πα−
ρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2.1.1:

«την ένδειξη του τύπου οχήματος που δίδεται από 
τον κατασκευαστή».

Στο παράρτημα V σημείο 4.5.1:
αντί: «Η απενεργοποίηση επιτυγχάνεται με τη χρήση 

μιας ή συνδυασμού των κάτωθι διατάξεων:»,
διάβαζε: «Η απενεργοποίηση επιτυγχάνεται με τη χρή−

ση μιας ή συνδυασμού των κάτωθι διατάξεων. Επιτρέ−
πονται άλλες διατάξεις ισοδυνάμων επιδόσεων.»

Στο παράρτημα VΙ, σημείο 5.1.3:
αντί: «Επτά σύμφωνα με το IEC 68−2−30−1980»,
διάβαζε: «Επτά ημέρες σύμφωνα με το IEC 68−2−30−

1980».
Στο παράρτημα VΙ σημείο 5.1.4:
αντί: «Ηλεκτρικές συνθήκες
Ονομαστική τάση παροχής ρεύματος: 12 V
Κλίμακα τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας: 

από 9 V έως την κλίμακα θερμοκρασίας που ορίζει το 
σημείο 5.1.1

Χρόνος ανοχής για υπερβάλλουσες τάσεις σε 24 οC:
U = 18 V, μέγιστο όριο 1 h
U = 18 V, μέγιστο όριο 1 min.»,
διάβαζε: «Ηλεκτρικές συνθήκες
Ονομαστική τάση παροχής ρεύματος: 12 V
Κλίμακα τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας: 

από 9 V έως 15 V στην κλίμακα θερμοκρασίας που 
ορίζει το σημείο 5.1.1

Χρόνος ανοχής για υπερβάλλουσες τάσεις σε 23 οC:
U = 18 V, μέγιστο όριο 1 h
U = 24 V, μέγιστο όριο 1 min.»
Στο παράρτημα VΙ σημείο 5.2.13 δεύτερο εδάφιο:
αντί: «Πρέπει να επαληθεύεται ότι η κρούση έως 4,5 

Joules ενός ημισφαιρικού σώματος διαμέτρου 165 mm 
και σκληρότητας (70 ±) Shore A, η οποία επέρχεται σε 
οιοδήποτε σημείο του αμαξώματος ή των υαλοπινάκων 
του οχήματος με την εν λόγω καμπύλη επιφάνεια δεν 
προκαλεί εσφαλμένους συναγερμούς», διάβαζε: «Πρέπει 
να επαληθεύεται ότι η κρούση έως 4,5 Joules ενός ημι−
σφαιρικού σώματος διαμέτρου 165 mm και σκληρότητας 
(70 ± 10) Shore A, η οποία επέρχεται σε οιοδήποτε 
σημείο του αμαξώματος ή των υαλοπινάκων του οχή−
ματος με την εν λόγω καμπύλη επιφάνεια δεν προκαλεί 
εσφαλμένους συναγερμούς».

Στο παράρτημα VΙ, σημείο 9.11:
αντί: «Προδιαγραφές για τις οπτικές λειτουργίες»,
διάβαζε: «Προδιαγραφές για τις προαιρετικές λειτουρ−

γίες».
Στο παράρτημα VΙ προσάρτημα 4 σημείο 2.1.3, δια−

γράφεται η φράση:
«σε μία από τις τάσεις δοκιμής 6,5, 13 ή 26 Volts μετρούμε−

νες στην έξοδο της πηγής ηλεκτρικής ισχύος και οι οποίες 
αντιστοιχούν στις ονομαστικές τάσεις 6, 12 ή 24 Volts»‘’.

Άρθρο τρίτο
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα της δημοσίευ−

σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

Αριθμ. 2890 (7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του δημοτικού νο−

μικού προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέ−
ντρο Κοινότητας Ασβεστοχωρίου» στο Δήμο Χορτι−
άτη του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ... 410/1995 (Δ.Κ.Κ.).
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 

ν. 2503/1997.
3. Την υπ’ αριθμ. Ε.Σ. 7875/15.3.1984 απόφαση του Νο−

μάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 236/13.4.1984) που αφορά 
τη σύσταση του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Ασβεστοχωρίου» στο 
Δήμο Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης.

4. Την υπ’ αριθμ. 337/2005 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χορτιάτη.

5. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 (ΦΕΚ 1032/Β/22.8.2000) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας όπως αναδημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1339/τ.Β/6.11.2000, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 7427/19.8.2004 (ΦΕΚ 1293/Β΄/23.8.2004) 
απόφασή μας «περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό 
Διευθυντή, Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Ε.Σ. 7875/15.3.1984 από−
φαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 236/13.4.1984) 
που αφορά τη σύσταση του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Ασβεστοχω−
ρίου» η οποία μετονομάζεται σε «Πνευματικό Κέντρο 
Δημοτικού Διαμερίσματος Ασβεστοχωρίου Δήμου Χορ−
τιάτη» στο Δήμο Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης.

2. Τροποποιούμε την παρ. 4α) της υπ’ αριθμ. 
7875/15.3.1984 απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 
(ΦΕΚ 236/13.4.1984) που αφορούσε τη σύσταση του νο−
μικού προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο 
Κοινότητας Ασβεστοχωρίου», στο μέρος που αφορά 
την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Χορτιάτη προς το 
νομικό πρόσωπο, η οποία ορίζεται σε 60.000,00 € του−
λάχιστον.

Το ποσό αυτό θα προσαρμόζεται προς τα πάνω ανά−
λογα με τις ανάγκες του νομικού προσώπου με απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Χορτιάτη 
ύψους τουλάχιστον 60.000,00 € που έχει εγγραφεί στον 
ΚΑ 00.6715.3 του προϋπολογισμού για το έτος 2006. Για τα 
επόμενα οικονομικά έτη θα υπάρξει πρόβλεψη ανάλογης 
πίστωσης στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του έτους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 7875/15.3.1984 από−
φαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 236/13.4.1984).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 1 Φεβρουαρίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ
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(8)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 

ΝΟΒΡΑΝΤΟΒΑ INNA (NOVRADOVA ΙΝΝΑ) του ΜΑΚΕ−
ΔΟΝΑ το γένος ΚΙΟΥΛΜΠΙΑΚΩΒ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 5685/05/18.1.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 1 ν. 2790/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 24/2000) όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί 
και ισχύει σήμερα, γίνεται δεκτή η από 12.6.2001 αίτηση 
της ομογενούς ΝΟΒΡΑΝΤΟΒΑ INNA (NOVRADOVA ΙΝΝΑ) 

του ΜΑΚΕΔΟΝΑ το γένος ΚΙΟΥΛΜΠΙΑΚΩΒ για την από−
κτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Εγκρίνεται επίσης ο εξελληνισμός του κύριου ονό−
ματος και του επωνύμου της από ΝΟΒΡΑΝΤΟΒΑ ΙΝΝΑ 
(NOVRADOVA INNA) σε Νοβραΐδη Ίννα.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός 
έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ   
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