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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης διαμονής και διατρο−
φής μαθητών που εξετάζονται πανελλαδικά σε
άλλο Λύκειο από αυτό στο οποίο φοιτούν. ............
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 313/24.1.2006 απόφα−
σης Ορισμού Υπεύθυνου της Πράξης «Εφαρμογή
προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην
κοινωνία − ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και των Υποέργων αυ−
τής, στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.ζ,
Ενέργεια 4.1.1 του Μέτρου 4.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. .......
Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση
ποινικών διώξεων εις βάρος τους. ..................................
Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΟ−
ΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ − ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. .........................
Συγχώνευση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δή−
μου Νεάπολης σε ενιαίο Δημοτικό Νομικό Πρό−
σωπο με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθ−
μοί Δήμου Νεάπολης». ...............................................................
Έγκριση της άσκησης νέων αρμοδιοτήτων, πέραν
των ήδη ασκουμένων, από τη Δημοτική Αστυνο−
μία του Δήμου Γρεβενών. .......................................................
Ανάκληση απόφαση κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας
από την Ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένω−
ση Καρύμποβα Ναζικό (KARIBOVA ΝΑΖΙΚΟ) σύζυ−
γος Καρύμπωβ Οδυσσέα το γένος Ντολέσωβ Βα−
σίλειου γεν. στις 12.9.1963 στη Γεωργία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, όπως τροπο−
ποιήθηκαν με το άρθρο 76 του ν. 2910/2001 και
τα άρθρα 24 και 25 του ν. 3013/2002. ...........................
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλ−
λήλων Ν.Α. Αιτ/νίας (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)
που ασχολούνται με τον ποιοτικό και ποσοτικό
έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών
προϊόντων φυτικής παραγωγής κατά το Α΄ Εξάμ.
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Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 86/2006 απόφασης Δημο−
τικού Συμβουλίου περί: Συγκρότησης επιτροπής
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης
με τίτλο «Μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθμού στο
Ο. Τ. 155 του Σχεδίου Πόλεως Κ. Αχαΐας Δήμου Δύ−
μης Ν. Αχαΐας» και ορισμού γραμματέα αυτής....
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Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην Κοσμαδοπούλου Αμαλία
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Έγκριση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2007 σε
υπαλλήλους της Ν.Α. Φωκίδας. .......................................... 11
Τροποποίηση του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/
9.3.2006, με το οποίο εξειδικεύονται οι βασικές
αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργανω−
τικής δομής του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγ−
χου, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νο−
μιμοποίηση των εσόδων από εγκληματικές δρα−
στηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομο−
κρατίας. .................................................................................................. 12

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην 47973/19.10.2006 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας. ............................................................................. 13

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/35527/0022
(1)
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης διαμονής και διατροφής
μαθητών που εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλο Λύ−
κειο από αυτό στο οποίο φοιτούν.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7

8

9

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγω−
γής στην τριτοβάθμια εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄) «Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου» όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και αντικαταστά−
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90 τ.Α΄).
3. Το π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α΄) «Αξιολόγηση των μα−
θητών Ενιαίου Λυκείου».
4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. 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 τ.Α΄) και το γεγονός ότι από την απόφαση
αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ύψους 238.000 € περίπου για το τρέχον
οικονομικό έτος και για καθένα από τα πέντε (5) επό−
μενα οικονομικά έτη.
Η δαπάνη των 238.000 € περίπου του οικονομικού
έτους 2007 καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώ−
σεις στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ ΚΑΕ 0718 ειδικού
φορέα 19/170.
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΔΕ/1264 14.10.2005 (ΦΕΚ 1432
τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που
εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλο Λύκειο από αυτό στο
οποίο φοιτούν, επειδή το Λύκειό τους δε χρησιμοποιεί−
ται ως εξεταστικό κέντρο, καταβάλλεται αποζημίωση
προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης,
διαμονής και διατροφής αυτών και ενός συνοδού τους
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
2. Το ύψος της αποζημίωσης της παραγρ. 1 της από−
φασης αυτής καθορίζεται ως ακολούθως:
Α) Ίση με το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και
επιστροφής από την έδρα του Λυκείου φοίτησης σε
αυτήν του εξεταστικού κέντρου για το μαθητή και το
συνοδό του αντίστοιχα για κάθε ημέρα μετακίνησής του
προκειμένου να λάβει μέρος στις εξετάσεις και εφόσον
η μεταφορά αυτή δε γίνεται οργανωμένα και δωρεάν
από την οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Β) 90 € για κάθε ημέρα διαμονής στην έδρα του εξετα−
στικού κέντρου του μαθητή και του συνοδού του ή 60 €
όταν ο μαθητής δε συνοδεύεται, εφόσον η έδρα του
εξεταστικού κέντρου απέχει τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα
ή 2 ναυτικά μίλια από αυτήν του σχολείου φοίτησής του
και η μετάβαση από την έδρα του σχολείου φοίτησής
στην έδρα του εξεταστικού κέντρου δεν εξυπηρετεί−
ται συγκοινωνιακά κατά τρόπο που ο εξεταζόμενος να
φθάνει έγκαιρα στο εξεταστικό κέντρο.
Για τη διαμονή του μαθητή και του συνοδού κατά πε−
ρίπτωση στην έδρα του εξεταστικού κέντρου εκδίδεται
πριν την έναρξη των εξετάσεων απόφαση του οικείου
προϊσταμένου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η από−
φαση αυτή εκδίδεται ύστερα από αίτηση του μαθητή ή
του νόμιμου κηδεμόνα του.
3. Η αποζημίωση της παραγρ. 2 της απόφασης αυτής
κατά περίπτωση καταβάλλεται από το οικείο δημόσιο
ταμείο και με βάση τη σχετική βεβαίωση του οικείου
προϊσταμένου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του μαθητή ή
του κηδεμόνα του και υποβάλλεται μετά τη λήξη των
εξετάσεων συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολο−
γητικά.
Α) Βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Συγκοινωνιών της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία να προκύπτει
κατά περίπτωση το ύψος του αντιτίμου του εισιτηρίου ή η
μη ύπαρξη συγκοινωνιακής σύνδεσης της έδρας του εξε−
ταστικού κέντρου με αυτήν του Λυκείου φοίτησης ή αν

υπάρχει συγκοινωνιακή σύνδεση οι ώρες εκτέλεσης δρομο−
λογίων και η διάρκεια κάθε δρομολογίου από την έδρα του
Λυκείου φοίτησης σε αυτήν του εξεταστικού κέντρου.
Β) Βεβαίωση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της Νο−
μαρχιακής αυτοδιοίκησης από την οποία να προκύπτει
η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του εξεταστικού
κέντρου από αυτήν του Λυκείου φοίτησης.
Γ) Βεβαίωση του Λυκείου φοίτησης από την οποία
να προκύπτει η τάξη φοίτησης του συγκεκριμένου μα−
θητή.
Δ) Βεβαίωση του προέδρου της επιτροπής του εξεταστι−
κού κέντρου από την οποία να προκύπτουν οι ημέρες και
ημερομηνίες συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθητή.
Ε) Απόδειξη διαμονής σε ξενοδοχείο στην οποία να
αναγράφεται το όνομα του μαθητή και του συνοδού
του καθώς επίσης και οι μέρες διαμονής του καθενός
από αυτούς.
ΣΤ) Αντίγραφο της απόφασης του οικείου προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με
την οποία εγκρίθηκε η διαμονή του εξεταζομένου στην
έδρα του εξεταστικού κέντρου.
Ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του γονέα ή του
νόμιμου κηδεμόνα διαμονής του ιδίου και του μαθητή
που συνοδεύει, με την οποία δηλώνεται το διάστημα
διαμονής στην έδρα του εξεταστικού κέντρου.
4. Στην περίπτωση καταβολής της αποζημίωσης του
εδαφίου α΄ της Παρ. 2 της παρούσας υποβάλλονται τα
δικαιολογητικά των εδαφίων α, γ, δ και στ της παρ. 3
της απόφασης αυτής.
5. Τα δικαιολογητικά των παρ. 3 και 4 της παρούσας
υποβάλλονται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύ−
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να
προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης τακτικού χρηματικού
εντάλματος στο όνομα του γονέα ή του κηδεμόνα του
μαθητή και σε βάρος του ΚΑΕ 0718 που εγγράφεται
στον προϋπολογισμό των περιφερειακών υπηρεσιών
εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ φορέα 182 «Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολ. έτος
2006−2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 4233
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 313/24.1.2006 απόφασης
Ορισμού Υπεύθυνου της Πράξης «Εφαρμογή προ−
γραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινω−
νία − ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και των Υποέργων αυτής, στο
πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.ζ, Ενέργεια
4.1.1 του Μέτρου 4.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251Α΄) «Δια−
χείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 266Α΄),
όπως ισχύει.
2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ, όπως το
άρθρο 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152Α΄) όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 13 αρ. 12 του ν. 3149/10.6.2003 (ΦΕΚ
141Α΄), και την υπ’ αριθμ. 10756/9.10.2002 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1343Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
3. Την υπ’ αριθμ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α΄) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη υπ’ αριθμ. 21203/24.10.2005 απόφαση του Ειδι−
κού Γραμματέα ΕΕ και ΚΠΣ για την ένταξη της Πράξης
«Εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα
στην κοινωνία − ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» στο Μέτρο 4.1 «Προ−
γράμματα προώθησης της ισότητας των φύλων με έμ−
φαση στην υποστήριξη της αρχικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες» του ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 9074/3.5.2006
και 7471/13.4.2007 αποφάσεις έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησης αντίστοιχα.
5. Το Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων
της ανωτέρω Πράξης της οποίας Τελικός Δικαιούχος
είναι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προ−
γραμμάτων ΚΠΣ, όπως εγκρίθηκε με την υπό στοιχείο
4 σχετική.
6. Την υπ’ αριθμ. 313/24.1.2006 απόφαση ορισμού Υπευ−
θύνου Έργου για το παραπάνω Έργο και τα Υποέργα
αυτού.
7. Την ανάγκη ορισμού νέου Υπευθύνου Έργου από
την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.
του Υπ.Ε.Π.Θ., η οποία είναι αρμόδια ως τελικός δικαι−
ούχος για την υλοποίηση της Πράξης λόγω τροποίησης
της κοινής υπουργικής απόφασης «Οργάνωση της ΕΥΕ
προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ».
8. Ότι από την παρούσα δεν προκύπτει καμία δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 313/24.1.2006 υπουργι−
κής απόφασης με τον ορισμό της Παναγιώτας Σαμπάνη,
Προϊσταμένης της Μονάδας Α1α της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής ΚΠΣ, ως Υπεύθυνης της Πράξης «Εφαρμογή
προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοι−
νωνία – Καλλιπάτειρα» του Μέτρου 4.1 «Προγράμματα
προώθησης της ισότητας των φύλων με έμφαση στην
υποστήριξη της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης για γυναίκες» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αντί του
Β. Νικολόπουλου.
Το Έργο ευρίσκεται στη φάση υλοποίησης. Ο προϋπο−
λογισμός του ανέρχεται σε 8.500.000 €. Στο χρονοδιά−
γραμμα ορίζονται ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης
του φυσικού αντικειμένου και πληρωμών η 24.10.2005, ως
ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου
η 31.7.2008 και ως ημερομηνία λήξης των πληρωμών η
31.12.2008.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στην υπ’
αριθμ. 313/24.1.2006 υπουργική απόφαση Ορισμού Υπεύ−
θυνου Έργου και Υποέργων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/57718
(3)
Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση
ποινικών διώξεων εις βάρος τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 3316/2005
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη−
σης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006
όμοια (ΦΕΚ 204 Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 απόφαση Πρωθυπουργού
και Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού» (ΦΕΚ 282/Β/8.3.2006).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη η οποία
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί
να προϋπολογισθεί. Η όποια δαπάνη θα καλύπτεται
από τον Π/Υ του οικείου φορέα (Υπουργείο, ΝΠΔΔ), ο
οποίος θα φροντίζει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες
πιστώσεις, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους μόνιμους και με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
τεχνικούς υπαλλήλους: α) του Υπουργείου Πολιτισμού,
συμπεριλαμβανομένων των υπαγομένων σ’ αυτό Γενικών
Γραμματειών, β) των εποπτευόμενων από το ΥΠ.ΠΟ.
Δημόσιων Υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου.
Άρθρο 2
Διαδικασία ανάθεσης
1. Με απόφαση α) του Υπουργού Πολιτισμού, εφόσον
ο διωκόμενος υπάλληλος ανήκει στο προσωπικό του
Υπουργείου, β) του οργάνου που ασκεί σύμφωνα με
το νόμο τη διοίκηση εφόσον ο υπάλληλος ανήκει σε
Νομικό Πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από
το ΥΠ.ΠΟ., η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του
υπαλλήλου, εγκρίνεται η παροχή υπηρεσιών, από δι−
κηγόρο της επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου, για
την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής
διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως
ή περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο της
σχετικής διαδικασίας.
2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης
παραγράφου υποβάλλεται εισήγηση του προϊσταμένου
της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, επιπέ−
δου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου. Εφόσον ο διωκόμενος
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είναι επικεφαλής Διεύθυνσης ή υπηρεσίας αντίστοιχου
επιπέδου, η εισήγηση υποβάλλεται από τον άμεσο προ−
ϊστάμενό του (Γενικό Διευθυντή, Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ.ο.κ.) ή τον ίδιο το διωκόμενο υπάλληλο αν είναι προϊ−
στάμενος Γενικής Διεύθυνσης, ή υπηρεσιακής μονάδας
αντίστοιχου επιπέδου.
3. Η αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται σύμφωνα
με τις ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές του Κώδικα περί
Δικηγόρων,όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αριθμ.
120867/30.12.2005 (ΦΕΚ 1964 B΄) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται για όλες τις
πράξεις και παραστάσεις του δικηγόρου για τις οποίες
προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σχετική αμοιβή.
4. Οι αναγκαίες δαπάνες του δικηγόρου για μετακι−
νήσεις εκτός έδρας, διαμονή και διανυκτέρευση, υπο−
λογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999,
όπως ισχύει κάθε φορά, για πρόσωπα της κατηγορίας
III β του άρθρου 4 του νόμου αυτού.
5. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξα−
γωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις
πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, εφόσον βρίσκεται
σε εξέλιξη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης σύμ−
βασης έργου, μελέτης, ή συναφούς, κατά την έννοια
του ν. 3316/2005, υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
η αμοιβή και οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του οικείου φορέα (Υπουργείου ή Νομικού Προσώπου),
ο οποίος φροντίζει να εξασφαλίσει τις σχετικές πι−
στώσεις.
Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης − έγκριση
1. Η αίτηση για την έγκριση της νομικής κάλυψης
υποβάλλεται από τον υπάλληλο προς τον προϊστάμενό
του, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την
άσκηση της ποινικής δίωξης και παρέχουν πληροφορίες
για το στάδιο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση και
την ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός επέλεξε
για την υπεράσπισή του.
2. Τα κατατεθέντα στοιχεία μαζί με την εισήγηση του
αρμόδιου κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 προϊσταμένου,
υποβάλλονται προς το όργανο που έχει την αρμοδιό−
τητα της έγκρισης κατά την παρ. 1 του άρθρου 2. Μετά
την έκδοσή της η σχετική απόφαση κοινοποιείται στο
διωκόμενο υπάλληλο.
Άρθρο 4
Καταβολή της αμοιβής και των δαπανών
1. Εφόσον η ποινική δίωξη καταλήξει σε έκδοση αμετά−
κλητης αθωωτικής ή απαλλακτικής εν γένει απόφασης
ή πράξης, ο διωκόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση
για καταβολή της αμοιβής και των δαπανών του δικη−
γόρου, που υπολογίζονται κατά τα αναφερόμενα στις
παρ. 3 και 4 του άρθρου 2. Η αίτηση συνοδεύεται από
τα παραστατικά είσπραξης του οικείου δικηγορικού
συλλόγου και των αναγκαίων δαπανών του δικηγόρου
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.
2. Για την εκκαθάριση της δαπάνης, ο υπάλληλος
συντάσσει κατάσταση αμοιβής και λοιπών δαπανών,
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά στοι−
χεία, η οποία θεωρείται από τον προϊστάμενό του και
προωθείται αρμοδίως προς πληρωμή.

Άρθρο 5
Μεταβατική διάταξη
Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ποι−
νικών διώξεων που ασκήθηκαν ή θα ασκηθούν κατά
των υπαλλήλων των φορέων του άρθρου 1, μετά την
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν. 3316/2005, ήτοι
μετά την 22α Φεβρουαρίου 2005.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

F
(4)
Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ−
ΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ − ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4016/ΠΟ2/4/00249/Ε/ν. 3299/2004/
22.6.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυση της εταιρείας
«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ − ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ο.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση σφαγείου πτηνών
ειδικής εκτροφής στην Ξυλαγανή του Δήμου Μαρώνει−
ας του Ν. Ροδόπης συνολικού κόστους 1.140.000,00 €
με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κό−
στους του 1.140.000,00 € δηλαδή ποσό επιχορήγησης
570.000,00 €, ύψος τραπεζικού δανείου 228.000,00 € και
2 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 21.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ
F
Αριθμ. 10004
(5)
Συγχώνευση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου
Νεάπολης σε ενιαίο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με
την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου
Νεάπολης».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2880/2001 «Πρό−
γραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγ−
χρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»
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με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 26 του π.δ/τος
410/1995 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο−
τήτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 241 του ιδίου νόμου.
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6536/4.4.2001 (ΦΕΚ 473/2001, τ.Β΄)
απόφασή μας με την οποία συστήθηκε ίδιο Δημοτικό
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Νεάπο−
λης, με την επωνυμία: «1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθ−
μός Νεάπολης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
4138/13.3.2007 (ΦΕΚ 564/2007, τ.Β΄) απόφασή μας.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6537/4.4.2001 (ΦΕΚ 473/2001, τ.Β΄)
απόφασή μας με την οποία συστήθηκε ίδιο Δημοτικό
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Νεάπο−
λης, με την επωνυμία: «2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθ−
μός Νεάπολης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
4136/13.3.2007 (ΦΕΚ 564/2007, τ.Β΄) απόφασή μας.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6535/4.4.2001 (ΦΕΚ 487/2001, τ.Β΄)
απόφασή μας με την οποία συστήθηκε ίδιο Δημοτικό
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Νεάπο−
λης, με την επωνυμία: «3ος Δημοτικός Παιδικός Σταθ−
μός Νεάπολης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
4134/13.3.2007 (ΦΕΚ 564/2007, τ.Β΄) απόφασή μας.
6. Την υπ’ αριθμ. 83/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Νεάπολης που λήφθηκε νομότυπα,
και με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση των ανω−
τέρω Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. σε ένα ενιαίο, με την επωνυμία
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Νεάπολης».
7. Την υπ’ αριθμ. 5948/3.5.2007 (ΦΕΚ 733/9.5.2007, τ.Β΄)
απόφαση του Γ.Γ.Π. Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής απο−
φάσεων, εγγράφων, ενταλμάτων κ.λπ.», αποφασίζουμε:
Α) Τη συγχώνευση των: α) 1ου Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Νεάπολης, β) 2ου Δημοτικού Παιδικού Σταθ−
μού Νεάπολης και γ) 3ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
Νεάπολης, σε ένα ενιαίο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί
Σταθμοί Δήμου Νεάπολης», με έδρα την έδρα του Δήμου
Νεάπολης, ως εξής:
1. Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) Η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Νεάπολης, των νυν λειτουργούντων και όσων στο
μέλλον θα προστεθούν.
β) Η προστασία, η ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγη−
ση και ψυχαγωγία των νηπίων, τα οποία δεν μπορούν να
έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον την απαραί−
τητη φροντίδα, λόγω απασχόλησης των εργαζομένων
γονέων τους η άλλων κοινωνικών αιτιών.
γ) Η εν γένει φροντίδα των παιδιών του Δήμου μας.
2. Όργανα Διοίκησης
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές (9)
Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού−
λιο, και αποτελείται από:
α) Το Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο
β) Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο
ορίζονται από τη μειοψηφία με τους αναπληρωτές
τους.
γ) Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού
Προσώπου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των
εργαζομένων με τον αναπληρωτή του, εφόσον το Νομικό
Πρόσωπο απασχολεί πάνω από δέκα εργαζόμενους.
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δ) Δύο (2) δημότες ή κατοίκους, χρήστες των υπηρε−
σιών του Νομικού Προσώπου ή κατοίκους με ανάλογη
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις
σχετικά με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Σε περί−
πτωση που το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί περισσό−
τερους από 10 εργαζομένους, αντί του ενός Δημότη ή
κατοίκου, μετέχει στο Δ.Σ. εκπρόσωπος των εργαζομέ−
νων, ο οποίος προτεινεται από τη Γενική Συνέλευση των
τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμιας 15 ημερών από
τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση.
Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ του Νομικού
Προσώπου το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη
αυτά τον πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος μπορούν να εκλε−
γούν και τα μη αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην περίπτωση όμως που ορισθεί ως μέλος του Δ.Σ.
ο Δήμαρχος, τότε αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον ανα−
πληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητι−
κού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την επιτυχία
του σκοπού του Νομικού Προσώπου, διαχειρίζεται την
περιουσία του και γενικά τα συμφέροντά του και δι−
οικεί, εποπτεύει και ελέγχει όλη τη λειτουργία του,
που την καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
(ν. 3463/2006), όπως ισχύουν κάθε φορά για τα «Δημο−
τικά Νομικά Πρόσωπα», καθώς και τα προεδρικά δια−
τάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται
σε εκτέλεσή τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να
αναθέτει σε μέλη του την επιμέλεια ορισμένων τομέων
της δραστηριότητάς του καθώς επίσης και να συστήνει
Επιτροπές στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και ιδι−
ώτες εθελοντές που δεν είναι μέλη του, με σκοπό την
καλύτερη επιδίωξη του σκοπού του.
3. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου και υπό την προεδρεία
του.
Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί το Διοικητικό Συμ−
βούλιο και όποτε θεωρεί ότι αυτό επιβάλλεται, ή όταν
ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψη−
φία των παρόντων μελών του, σε ισοψηφία υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμ−
βουλίου και οι αποφάσεις του καταχωρούνται με χρο−
νολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο που είναι αριθμημένο
και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο. Τηρούνται δε, με
τη φροντίδα και την ευθύνη του Γραμματέα του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και υπογράφονται από αυτόν και τον
Πρόεδρο, καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που μετείχαν στη συνεδρίαση, κατά την
αρχή της επόμενης συνεδριάσεως αυτού, όπου γίνεται
η επικύρωση, ύστερα από ανάγνωσή τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον
είναι παρόντες το ήμισυ του αριθμού των μελών πλέον
ενός, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου.
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4. Εκπροσώπηση
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον των πάσης
φύσεως και δικαιοδοσίας Δικαστηρίων και Δημοσίων και
Διοικητικών εν γένει αρχών, καθώς και στις συναλλαγές
του με φυσικά και Νομικά Πρόσωπα από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο όταν απουσιάζει
ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
5. Αρμοδιότητες του Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το
Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση και προεδρεύει αυ−
τού, προΐσταται στις υπηρεσίες του και ασκεί τη γενική
εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του. Εκπροσωπεί
το Νομικό Πρόσωπο όπως αναφέρεται στο προηγούμενο
άρθρο και φροντίζει για τα συμφέροντα αυτού, σύμφωνα
με τις διατάξεις των νόμων και του παρόντος οργανισμού
και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παραγγέλνει μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο την
πληρωμή των εξόδων του προϋπολογισμού και κάθε
άλλη έκτακτη δαπάνη και φροντίζει για την τήρηση
ακριβώς των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά και
αναφέρονται στα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα και του
παρόντος Οργανισμού.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που
πρέπει να συζητηθούν και εκτελεί τις αποφάσεις.
Θεωρεί και υπογράφει όλα τα έγγραφα που εξέρ−
χονται, τα αποδεικτικά στοιχεία των εισπράξεων, τα
εντάλματα των πληρωμών και τις μισθοδοτικές κατα−
στάσεις του προσωπικού.
Υπογράφει επίσης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με το γραμματέα.
6. Κανονισμοί
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνε−
ται από το Γ.Γ. Περιφέρειας, συντάσσεται ο κανονισμός
λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.
Μέχρι τη σύνταξη του νέου κανονισμού, το Νομικό
Πρόσωπο συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τον υφι−
στάμενο κανονισμό λειτουργίας.
Το προσωπικό που υπηρετεί στα υπό συγχώνευση
νομικά πρόσωπα μεταφέρεται αυτοδικαίως στο νέο δη−
μοτικό Νομικό Πρόσωπο με την ίδια σχέση με την οποία
υπηρετούσε στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.
7. Οικονομική διαχείριση
Εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις, που ισχύουν για
τους δήμους. Εφόσον το Νομικό Πρόσωπο επιχορηγείται
από το κράτος, η επιχορήγηση αυτή εγγράφεται χω−
ριστά στα έσοδα του προϋπολογισμού. Αν αυτή παρέ−
χεται στο Νομικό Πρόσωπο για την εκπλήρωση ειδικού
σκοπού, εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό
αυτό ιδιαιτέρως στα έξοδα του προϋπολογισμού.
8. Προϋπολογισμός− Απολογισμός
Ο προϋπολογισμός − απολογισμός καταρτίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται στον έλεγχο
των πράξεων των Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9. Εκτέλεση έργων − Προμήθειες
Γίνονται από το Νομικό Πρόσωπο πάντα, σύμφωνα με
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προμηθειών και
εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.
10. Πόροι και Περιουσία
Οι πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση από διάφορες Κρατικές Πη−
γές.

β) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες, συνδρομές κ.λπ.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που
παρέχει το Νομικό Πρόσωπο.
ε) Η κινητή και ακίνητη περιουσία την οποία χρησιμο−
ποιούσαν οι Κρατικοί Σταθμοί και μεταβιβάστηκε στα
Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 42
παρ. 4 του ν. 2218/1994.
στ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος που δεν αναφέρεται
ειδικά πιο πάνω.
11. Σφραγίδα
Το Νομικό Πρόσωπο έχει σφραγίδα στρογγυλή που
αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους.
Στον εσωτερικό κύκλο φέρει έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας. Στο μεσαίο κύκλο την επωνυμία του Νο−
μικού Προσώπου και στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”. (άρθρο 9 του ν. 3463/2006).
12. Γενικές διατάξεις
α) Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συ−
νεδριάσεις, οι αρμοδιότητες του Προέδρου, το δικαίωμα
εγγραφής, οι όροι για τη διακοπή της φιλοξενίας, η με−
ταφορά των παιδιών, οι ώρες λειτουργίας, τα τμήματα,
η ιατρική παρακολούθηση, ημερήσια απασχόληση των
παιδιών, η διατροφή των παιδιών, το προσωπικό και κάθε
ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου
ρυθμίζονται ειδικότερα με τον κανονισμό λειτουργίας
που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
β) Το νέο Νομικό Πρόσωπο υπεισέρχεται αυτοδικαίως
και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώμα−
τα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων Νομικών
Προσώπων εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο.
γ) Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο Νομικό
Πρόσωπο χωρίς ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση
από αυτό.
δ) Τέλος, το Νομικό Πρόσωπο και οι αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου υπάγονται στην εποπτεία του
Δήμου Νεάπολης, σύμφωνα με το άρθρο 240, 234 του
Δ.Κ.Κ. ν. 3463/2006.
13. Διάλυση
Το Νομικό Πρόσωπο καταργείται σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) που
ισχύουν για τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα.
14. Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμ−
φωνα με το άρθρο 25 του ν. 1828/1989 για τους κεντρι−
κούς αυτοτελείς πόρους χρηματοδότησης των Δήμων
και των Νομικών Προσώπων τους το ύψος της οποίας
δεν μπορεί να προβλεφθεί.
15. Τελική διάταξη
Για κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στην
παρούσα, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του
ν. 2880/2001 και των άρθρων 239, 240, 241 και 242 του
Δ.Κ.Κ. ν. 3463/2006 και ρυθμίζεται με απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη πρότα−
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
και στηριζόμενη στο Νόμο.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 11 Ιουνίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
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Αριθμ. 54018/3440
(6)
Έγκριση της άσκησης νέων αρμοδιοτήτων, πέραν των
ήδη ασκουμένων, από τη Δημοτική Αστυνομία του
Δήμου Γρεβενών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 2 του
π.δ. 23/2002 «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προ−
σόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρ−
θρου 26 του ν. 2819/2000, όπως αντικαταστάθηκαν από τις
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004.
4. Την υπ’ αριθμ. 150/2007 απόφαση−πρόταση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που αναφέρεται στην
άσκηση από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Γρεβε−
νών αρμοδιοτήτων πέραν των ήδη ασκουμένων, όπως
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του π.δ. 23/2002.
5. Το υπ’ αριθμ. 1016/49/117−α/25.5.2007 έγγραφο της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών, με το οποίο διατυ−
πώνεται η σύμφωνη γνώμη του Αστυνομικού Διευθυντή
Γρεβενών επί της ανωτέρω απόφασης−πρότασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την άσκηση από τη Δημοτική Αστυνομία
του Δήμου Γρεβενών των παρακάτω αρμοδιοτήτων των
περιπτώσεων 14, 18, 21, 27, 30, και 32 της παρ. Α του
άρθρου 2 του π.δ. 23/2002, πέραν των ήδη ασκουμένων,
που αφορούν:
14. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν
στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα
των τροχονόμων [άρθρο 3 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57)].
Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται εντός των ορίων
του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Τα απαραίτητα μέ−
τρα της τροχαίας που αφορούν μαζικές εκδηλώσεις,
αφίξεις−αναχωρήσεις επισήμων, αθλητικούς αγώνες
θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται από την Ελληνική
Αστυνομία με τη συνδρομή όπου χρειάζεται της Δημο−
τικής Αστυνομίας.
Τα μέτρα συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης στο
χώρο των εκδηλώσεων−πέριξ αυτών και οπουδήποτε
απαιτείται η λήψη μέτρων τροχαίας, όταν εκτιμάται ότι
θα επηρεαστεί από την εκδήλωση αυτή κάποια περιοχή
του Δήμου ή ο Δήμος γενικότερα.
Η αρμοδιότητα αναλαμβάνεται από την Ελληνική Αστυ−
νομία με έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας, σε έκτα−
κτες δε περιπτώσεις το αίτημα ανάληψης ευθύνης γίνεται
προφορικά και στη συνέχεια εγγράφως πάντοτε.
Η αρμοδιότητα αυτή δεν αφορά στο επαρχιακό και
εθνικό δίκτυο, πλην των τμημάτων εθνικού δικτύου
εντός της πόλεως Γρεβενών.
18. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την
επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλει−
ψης μέτρων ασφάλειας και υγιεινής [άρθρο 116 του π.δ.
1073/1981 (Α΄ 260)].
Ο έλεγχος αυτός αφορά στα πάσης φύσεως εργοτα−
ξιακά έργα αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού συμπε−
ριλαμβανομένων και των οικοδομικών έργων.
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21. Την επιθεώρηση αμαξωμάτων καντινών ως προς
την εμφάνισή τους [απόφαση Υπουργού Εμπορίου ΚΙ
2113/1995 (Β΄ 786)].
27. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την
προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
30. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που
αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές
[ν. 2323/1995 (Α΄ 145) απόφαση Υφυπουργού Εμπορίου ΚΙ
2113/1995 (Β΄ 786) και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου
Α−26813/1995 (Β΄ 1085)].
32. Τη θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων [άρθρο
14 της 503007/1976 απόφασης του Γ.Γ. EOT η οποία κυ−
ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1652/1986, (Α΄ 167) και η υπ’
αριθμ. 1947/1994 (Β΄ 846) κοινή υπουργική απόφαση].
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Γρεβενών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.−
Γρεβενά, 13 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
(7)
Ανάκληση απόφαση κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας από
την Ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση Κα−
ρύμποβα Ναζικό (KARIBOVA ΝΑΖΙΚΟ) σύζυγος Καρύ−
μπωβ Οδυσσέα το γένος Ντολέσωβ Βασίλειου γεν. στις
12.9.1963 στη Γεωργία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2790/2000, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 76 του
ν. 2910/2001 και τα άρθρα 24 και 25 του ν. 3013/2002.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 306/18.5.2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις, ανακαλείται η υπ’ αριθμ.
8369/16.9.2005 απόφαση της ίδιας περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας από την Ομογενή από την
πρώην Σοβιετική Ένωση Καρύμποβα Ναζικό (KARIBOVA
ΝΑΖΙΚΟ) σύζυγος Καρύμπωβ Οδυσσέα το γένος Ντο−
λέσωβ Βασίλειου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.
1410/Β΄/12.10.2005 ΦΕΚ, επειδή δεν προσήλθε προς Ορ−
κωμοσία εντός έτους από τη δημοσίευση της εν λόγω
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F
Αριθμ. 7198
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλή−
λων Ν.Α. Αιτ/νίας (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) που
ασχολούνται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο
των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων
φυτικής παραγωγής κατά το Α΄ Εξάμ. έτους 2007.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 το
οποίο αντικαθιστά τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/21.3.1997 με θέμα Αναμόρφωση
μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και
άλλες συναφείς διατάξεις.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ
180/τ.Α΄/9.9.1999) Παράγραφος 7 διαπίστωσης της ανά−
γκης για υπερωριακή απασχόληση και καθιέρωση ερ−
γασίας με αμοιβή για το προσωπικό που υπηρετεί στις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
3. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 292341/30.4.2007 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τρομίμων με θέμα Υπερωρίες και οδοιπορικά Α΄
Εξαμήνου 2007 για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων που απασχολούνται με τον ποιοτικό
έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προ−
ϊόντων φυτικής παραγωγής.
4. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας της Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης Ν.Αιτ/νίας που πρέπει να αντιμετωπισθούν
με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας από 1.1.2007
μέχρι 30.6.2007. Tο γεγονός ότι το ύψος της προκα−
λούμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.589,00 €
που θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που
θα μεταφερθούν στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Αιτ/νίας
Κ.Α.0511 και 0512 του Ε.Φ.291, αποφασίζουμε:
Α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης απογευματινής πέραν του κανονικού ωραρίου εργα−
σίας και εξαιρεσίμων Κυριακών και Νυχτερινών ωρών για
το διάστημα από 1.1.2007 έως 30.6.2007 ως κατωτέρω:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
200 ώρες
Δ/ΝΣΗ
4
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ 30 ώρες
Β) Η οριστική συγκρότηση των συνεργείων θα γίνει
με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης.
Γ) Η δαπάνη που θα προκληθεί δεν μπορεί να υπερβεί
τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο σχετικό προϋ−
πολογισμό για το σκοπό αυτό. Αύξηση ή νέα εγγραφή
σχετικών πιστώσεων με μεταφορά κονδυλίων από άλλες
κατηγορίες δαπανών δεν επιτρέπεται να γίνει. Επίσης
δεν επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα καταβολής
των υπερωριών η είσπραξη άλλου ποσού από τον ίδιο
ή άλλο φορέα για την ίδια αιτία καθώς και όταν ο
υπάλληλος απουσίαζε με αναρρωτική άδεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 8 Μαΐου 2007
Ο Αντινομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 7486
(9)
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 86/2006 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου περί: Συγκρότησης επιτροπής διαγωνι−
σμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο
«Μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο. Τ. 155 του
Σχεδίου Πόλεως Κ. Αχαΐας Δήμου Δύμης Ν. Αχαΐας»
και ορισμού γραμματέα αυτής.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 86/2006 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δύμης.
*02011631107070012*

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 και τις
διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 περ.ιβ΄ του
ν. 3469/2006.
4. Την υπ’ αριθμ. Δ17γ/10/76/ΦΝ4393/16.5.2007 απόφαση
Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3316/2006
την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης
μελέτης του θέματος που αποτελούν οι παρακάτω:
Α) Τακτικά Μέλη
1. Καρβέλη Αθανάσιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό της ΤΥΔΚ
− Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως Πρόεδρος.
2. Σταυρόπουλο Θεόδωρο, Μηχανολόγο − Μηχανικό
της ΤΥΔΚ − Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως μέλος.
3. Παγανιά Νικόλαο του Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό
ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
− Τμήματος Δυτικής Ελλάδος, ως μέλος.
Β) Αναπληρωματικά Μέλη
1. Παύλου Ευανθία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό της ΤΥΔΚ
− Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως Πρόεδρος.
2. Σταθόπουλο Παναγιώτη, Μηχανολόγο − Μηχανικό
Τ.Ε. της ΤΥΔΚ − Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως μέ−
λος.
3. Σαρδελίανο Δημήτριο του Νικολάου, Πολιτικό Μη−
χανικό, ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδος − Τμήματος Δυτικής Ελλάδος, ως μέλος.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Καρβέλης Αθανά−
σιος και αναπληρωτής Πρόεδρος η Παύλου Ευανθία.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χαντζή Αθανα−
σία, Διοικητικός Υπάλληλος Δήμου Δύμης και ως ανα−
πληρώτρια η Σακελλαροπούλου Δωροθέα, Διοικητικός
Υπάλληλος Δήμου Δύμης.
Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεως εντός των οποίων
θα ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής θα είναι είκοσι
(20) συνεδριάσεις.
Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος της Επιτρο−
πής Διαγωνισμού κωλύεται, οφείλει να ενημερώσει το
αναπληρωματικό μέλος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κάτω Αχαΐα, 28 Ιουνίου 2007
Ο Δήμαρχος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Β. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ
F
(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Κοσμαδοπούλου Αμαλία του Γε−
ωργίου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4941/14.6.2007 απόφαση Νομάρχη
Κοζάνης χορηγείται στην Κοσμαδοπούλου Αμαλία του
Γεωργίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 2247
(11)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2007 σε
υπαλλήλους της Ν.Α. Φωκίδας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 Κώδικα Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
3. Το άρθρο 10 του ν. 2732/1999.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν. 2738/1999.
5. Το υπ’ αριθμ. 292341/30.4.2007 έγγραφο του Υπ. Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί κατανομής ωρών
υπερωριακής εργασίας.
6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής
εργασίας κατά τις απογευματινές, νυχτερινές, Κυριακές
και εξαιρέσιμες ώρες στους παρακάτω υπαλλήλους που
θα ασχοληθούν με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο
των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων
κατά το Α΄ εξάμηνο του 2007.
Προτεινόμενοι

Αριθμ. ωρών
Δαπάνη Εγγεγραμ.
Απογ. Εξαιρ.
πίστωση
4
120
10
1.737,00
1.737,00
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υπερωριακής
εργασίας ορίζεται ο Δ/ντής Ιωάννης Καΐλης, με αναπλη−
ρωτή τον Ιωάννη Σκορδά.
Η Δαπάνη θα καλυφθεί του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων − Δ/νση Ποιοτικού Ελέγχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 30 Μαΐου 2007
Ο Νομάρχης
NIK. ΦΟΥΣΕΚΗΣ
F
(12)
Τροποποίηση του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,
με το οποίο εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και τα κρι−
τήρια αξιολόγησης της οργανωτικής δομής του Συστή−
ματος Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά με την πρόληψη
της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστή−
ματος για τη νομιμοποίηση των εσόδων από εγκλη−
ματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 242/4.5.2007/Θέμα 6ο)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι−
κής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ
336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην
Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων
(τελευταία τροποποιητική ΠΔ/ΤΕ 2539/24.2.2004),
β) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως ισχύει,
γ) τις διατάξεις του ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκη−
ση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) τις διατάξεις του ν. 2331/1995, όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3424/2005 για την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομι−
μοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
ε) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, «Πλαίσιο αρχών λειτουργί−
ας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και
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χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες
των διοικητικών τους οργάνων», όπως έχει συμπληρω−
θεί με την απόφ. ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006 και ειδικότερα
το Παράρτημα 4 αυτής με το οποίο εξειδικεύονται οι
βασικές αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης της ορ−
γανωτικής δομής του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγ−
χου, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
στ) τη σκοπιμότητα συμπλήρωσης των διατάξεων του
Παραρτήματος 4 της ως άνω Πράξης, που αφορούν τη δια−
δικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης στοιχείων πελατών
των εποπτευόμενων ιδρυμάτων, αποφάσισε τα εξής:
1. Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου
1.3. του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως
ισχύει, ως εξής:
«Η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων των
πελατών δύναται να πραγματοποιείται και από άλλες,
πλην των ανωτέρω, αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές,
για τις οποίες το εποπτευόμενο ίδρυμα (Ε.Ι.) μπορεί να
τεκμηριώσει ότι τα τηρούμενα σε αυτές στοιχεία είναι
δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παρά−
νομο τρόπο από τον πελάτη.»
2. Αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου
2.4.4. του Παραρτήματος 4 ως εξής:
«Για τον εντοπισμό του πραγματικού δικαιούχου απαι−
τείται: (i) είτε η δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της
εταιρείας με την προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων
πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των
πραγματικών δικαιούχων (ii) είτε η πιστοποίηση και επα−
λήθευση της ταυτότητάς τους από το αρμόδιο για τη χρη−
ματοδότηση στέλεχος του Ε.Ι., κατόπιν έγκρισης ανώτερου
διευθυντικού στελέχους, βάσει εγγράφων, δεδομένων ή
πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή. Στην
τελευταία περίπτωση τα Ε.Ι. οφείλουν να τηρούν φάκελο
της υπεράκτιας εταιρείας, όπου θα φυλάσσονται όλα τα
σχετικά έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να είναι επικαιρο−
ποιημένα και να τίθενται στη διάθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.»
3. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
2.4.7 του ως εν λόγω Παραρτήματος ως εξής:
«Οι ίδιες απαιτήσεις που καθορίζονται πιο πάνω σε
σχέση με φυσικά πρόσωπα, εφαρμόζονται για εταιρείες
ή οργανισμούς που ζητούν το άνοιγμα λογαριασμού
μέσω του ταχυδρομείου ή του διαδικτύου. Τα Ε.Ι., για να
ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η
δημιουργία μιας τέτοιας επιχειρηματικής σχέσης πρέπει
να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα προσδιορισμού της
ταυτότητας, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:
• Να λαμβάνουν επιβεβαιωτική πιστοποίηση από πι−
στωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που
λειτουργεί σε χώρα−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της Financial Action Task Force (FATF),
• να ζητούν η πρώτη πληρωμή, στο πλαίσιο της επιχει−
ρηματικής σχέσης ή των μεμονωμένων συναλλαγών, να
πραγματοποιηθεί μέσω λογαριασμού στο όνομα του πε−
λάτη που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
σε χώρα−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Financial
Action Task Force (FATF),
• να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτρο−
πή σύναψης επιχειρηματικής σχέσης με εταιρείες για τις
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οποίες υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι εμπλέκονται σε
εγκληματικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύου−
σα νομοθεσία για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες.»
Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,
όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007
Ο Γραμματέας
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)
Στο Φ.Ε.Κ. 1625/τ.Β΄/3.11.2006 στο οποίο δημοσιεύθη−
κε η υπ’ αριθμ. 47973/19.10.2006 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, που αφορούσε σύ−
σταση δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Παλαιοκάστρου Δή−
μου Ωραιοκάστρου» στο Δήμο Ωραιοκάστρου του Νομού
Θεσσαλονίκης, διορθώνεται ως εξής:
• Από το εσφαλμένο «Σχολική Επιτροπή 3ου Γυ−
μνασίου Παλαιοκάστρου Δήμου Ωραιοκάστρου» στο
ορθό «Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Ωραιοκά−
στρου».
(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02011631107070012*

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@et.gr

