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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 309

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

15 Μαρτίου 2006
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1204
(1)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Τμη−
μάτων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλο−
δαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολι−
κής Μακεδονίας − Θράκης.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των
Τμημάτων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης. ....................................
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δ. Δ. Ν. Πε−
ράμου» έδρας Δήμου Ελευθερών, που συστάθηκε
με την υπ’ αριθμ. 18048/21.12.2001 απόφαση του Γεν.
Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 63/Β/25.1.2002)
και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου με την επω−
νυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Δημο−
τικού Σχολείου Ν. Περάμου» στο Δήμο Ελευθερών
Ν. Καβάλας. .............................................................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επι−
χείρησης Λιτοχώρου με την επωνυμία «Δημοτική Επι−
χείρηση Αμμοχάλικου Ασφαλτομείγματος ΔΕΑΛ».......
Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο
Δήμο Μουσούρων του Νομού Χανίων με την επω−
νυμία «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μουσούρων». .......
Περί τροποποίησης συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ
Δήμου Βέλου. ........................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Άρτας για αντιμε−
τώπιση εκτάκτων αναγκών του έτους 2006. .............
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Άρτας για αντιμε−
τώπιση εκτάκτων αναγκών του έτους 2006. .............
Υπερωριακή Απασχόληση σε υπαλλήλους που θα
ασχοληθούν στο πλαίσιο αντιμετώπισης της γρί−
πης των πτηνών..................................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Δνσης Κτηνιατρικής του Νομ/κού Διαμ/τος Δράμας
για το έτος 2006. ...............................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης Επαγγέλματος Κοιν. Λει−
τουργού στον Βελαώρα Ηλία. ................................................
Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβού−
λιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί−
ου Αθηνών στη Διοικητική Επιτροπή. ..............................
Έγκριση κανονισμού Αιωροπτερισμού και Αλεξιπτώ−
του Πλαγιάς. ..........................................................................................
Ανακαθορισμός ορισμένων δικαιωμάτων διέλευσης
τροχοφόρων − Τροποποίηση του 1ου Ειδικού Τιμο−
λογίου του ΚΤΕΦΜ/Ο.Λ.Π. Α.Ε. ................................................
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Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης
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Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στε−
λέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 71/2002 «Σύσταση Διεύθυνσης
Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ
53/Α/19.3.2002).
3. Τις διατάξεις του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια».
4. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, κατά την
άσκηση αρμοδιοτήτων και με σκοπό την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων και εξασφάλιση εύρυθμης και
αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.
5. Την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003(ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ. Β΄)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης, περί μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων στον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, στον
Διευθυντή και Προϊσταμένους των Τμημάτων και Γραφείων
της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Με−
τανάστευσης της Περιφέρειας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Τμημάτων
Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
των Νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δρά−
μας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης
την αρμοδιότητα να εκδίδουν πράξεις με τις οποίες θα
εγκρίνεται η απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών
για παροχή εργασίας σε συγκεκριμένους εργοδότες,
τις οποίες και θα διαβιβάζουν στην αρμόδια ελληνική
προξενική αρχή.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 27 Φεβρουαρίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. 1357
(2)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δ. Δ. Ν. Περά−
μου» έδρας Δήμου Ελευθερών, που συστάθηκε με την
υπ’ αριθμ. 18048/21.12.2001 απόφαση του Γεν. Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 63/Β/25.1.2002) και σύ−
σταση νέου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ενι−
αία Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ν. Περάμου» στο Δήμο Ελευθερών Ν. Καβάλας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΔΚΚ).
β. Του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990).
γ. Της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατά−
ξεις».
δ. Των άρθρων 1 και 16 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α) «Συ−
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 18048/21.12.2001 απόφαση του Γεν.
Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 63/Β/25.1.2002) περί
συστάσεως Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δ. Δ. Ν. Περάμου» με έδρα
τη Ν. Πέραμο του Δήμου Ελευθερών Ν. Καβάλας.
3. Την υπ’ αριθμ. 25/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Ελευθερών περί: α) Καταργήσεως του
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου Δ. Δ. Ν. Περάμου» και β) Συστάσεως
νέου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική
Επιτροπή 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου» για
τους λόγους που σ’ αυτή αναφέρονται.
4. Την υπ’ αριθμ. 2550/1.10.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους Δ/ντές Τοπικών Αυτ/σεων και στους Τμηματάρχες
των ιδίων Υπηρεσιών», αποφασίζουμε:
α) Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δ. Δ. Ν. Περάμου»
με έδρα τον Δήμο Ελευθερών, που συστάθηκε με την υπ’
αριθμ. 18048/21.12.2001 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 63/Β/25.1.2002) και
β) Συστήνουμε Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Ενι−
αία Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν.
Περάμου» με έδρα τη Νέα Πέραμο του Δήμο Ελευθερών
Ν. Καβάλας, ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
1. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις
λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων
υλικών κ.λπ.

2. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση
των διδακτηρίων.
3. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξο−
πλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων.
4. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδι−
ασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία
για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η
λήψη όλων των μέσων που κρίνονται αναγκαία για τη στή−
ριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Άρθρο 2
Διοίκηση
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5/μελές Διοικητικό
Συμβούλιο, αποτελούμενο από:
1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο η Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρό−
εδρο.
2. Ένα Δημοτικό Σύμβουλο.
3. Τον εκάστοτε Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
4. Τον εκάστοτε Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου.
5. Έναν εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων και κηδεμό−
νων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο, ενώ
η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει με τη
λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής περιόδου.
Άρθρο 3
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
1. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
2. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
3. Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
4. Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγ−
μάτων η υπηρεσιών.
5. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
Άρθρο 4
Εκπροσώπηση
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και
σε κάθε δημόσια αρχή, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται από
τον Αντιπρόεδρο.
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 24 Φεβρουαρίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΣΤ. ΜΠΑΖΔΡΑ
F
Aριθμ. 1421
(3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επι−
χείρησης Λιτοχώρου με την επωνυμία «Δημοτική Επι−
χείρηση Αμμοχάλικου Ασφαλτομείγματος ΔΕΑΛ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 277 − 284 του π.δ/τος 410/1995 (Δ.Κ.Κ.)
(ΦΕΚ 121/Α).
β) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της
Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ107/τ. Α΄/30.5.1997).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) Της υπ’ αριθμ. 41473/3.7.1998 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α.
2. Την υπ’ αριθμ. 66719/28.9.1984, απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «περί σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης
με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Αμμοχάλικου −
Ασφαλτομείγματος ΔΕΑΛ» στον Δήμο Λιτοχώρου. (ΦΕΚ
765/Β/26.10.1984).
3. Την υπ’ αριθμ. 169/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λιτοχώρου, που αφορά την κατ’ αρχήν απόφαση
για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραχώρηση δημοτι−
κής έκτασης 1.013 στρ. με σκοπό την δημιουργία του ΒΙ.ΠΑ
Λιτοχώρου.
4. Την υπ’ αριθμ. 2/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λιτοχώρου, που αφορά την τροποποίηση της συ−
στατικής πράξης της ανωτέρω επιχείρησης
5. Την από 9.2.2006 έκθεση εκτίμησης της αξίας της επι−
τροπής του άρθρου 9 ν. 2190/1920 του τμήματος Εμπορί−
ου, σύμφωνα με την οποία η αξία της παραχωρούμενης
έκτασης προς την ΔΕΑΛ των 1.013.543 τ.μ. εκτιμάται στο
ποσό 2.821.653,02 €.
6. Την από 9.2.2006 οικονομοτεχνική μελέτη περί «αύξη−
σης κεφαλαίου με εισφορά αξίας δημοτικής έκτασης».
7. Την υπ’ αριθμ. 5631/11.8.2000, απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: «Ορισμός
Εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής: «Με εντο−
λή Γενικού Γραμματέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 2/2006 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Λιτοχώρου με την οποία τροποποιείται
η συστατική πράξη της Δημοτικής Επιχείρησης Λιτόχω−
ρου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αμμοχάλικου
− Ασφαλτομείγματος» στα περιουσιακά στοιχεία αυτής με
την παραχώρηση από το Δήμο στην Επιχείρηση έκτασης
εμβαδού 1.013,543 τ.μ. σύμφωνα με το από 15.5.2000 Τοπο−
γραφικό διάγραμμα, που συστάθηκε από τον Αγρονόμο
Τοπογράφο Μηχανικό, Αναστάσιο Δ. Μανιάτη, με στοιχεία
Α1−Α2−Α3−Α4−Α5−Α6−Α7−Α8−Α9−Α10−Α11−Α12−Α13−Α14−Α15−Α16−
Α17−Α18−Α19−Α20−Α21−Α22−Α23−Α24−Α25−Α26−Α27−Α28−Α1, η
αξία της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 2.821.653,05 ευρώ
όπως αποτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του
ν. 2910/1920 και αυξάνεται το κεφάλαιο της από 929.128,21
ευρώ σε 3.750.780,83 ευρώ.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λιτόχωρου οικ.
έτους 2006.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 66719/28.9.1984, από−
φαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κατερίνη, 16 Φεβρουαρίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ
F
Aριθμ. 19695/2005
(4)
Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο Δήμο
Μουσούρων του Νομού Χανίων με την επωνυμία «Παι−
δικός Σταθμός Δήμου Μουσούρων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του δημοτικού και κοι−
νοτικού κώδικα (π.δ. 410/1995).
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2. Την 102/2005 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του
Δήμου Μουσούρων για σύσταση του νομικού προσώπου.
3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Την 6730/2003 απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας
περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογρα−
φής, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο
Δήμο Μουσούρων με το όνομα «Παιδικός Σταθμός, Δήμου
Μουσούρων».
ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η λειτουργία Παι−
δικού Σταθμού, δηλαδή η οργάνωση δημοτικής υπηρεσίας
για την καλύτερη ικανοποίηση της τοπικής ανάγκης για
καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαι−
δαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων εργαζόμενων γονέων, η
πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχο−
σωματική ανάπτυξη των παιδιών και η προετοιμασία τους
για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή
στο σχολικό περιβάλλον.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια του παιδικού σταθμού είναι αόριστη. Καταρ−
γείται μόνο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις εξής
περιπτώσεις:
Α) Λόγω ανυπαρξίας παιδιών προσχολικής ηλικίας
Β) Λόγω αδυναμίας του Δήμου ή του Κράτους να καλύψει
τα λειτουργικά έξοδα.
Σε περίπτωση κατάργησης του «Παιδικού Σταθμού» η
περιουσία του Νομικού Προσώπου περιέρχεται στο Δήμο
και διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. όπως ορίζεται από τις
διατάξεις περί δημοτικών και κοινοτικών προσώπων του
ΔΚΚ όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ − ΠΟΡΟΙ Οι πόροι του Νομικού Προσώπου
είναι:
• Μισθώματα από ακίνητα,
• Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες,
• Εισπράξεις από αντίτιμο υπηρεσίας,
• Οι εκάστοτε επιχορηγήσεις από τους ΚΑΠ,
• Τροφεί των οποίων το ύψος θα καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου,
• Έκτακτες επιχορηγήσεις Δήμου Μουσούρων,
• Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος
ΕΔΡΑ:
Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται το δημοτικό δια−
μέρισμα Σκινέ του Δήμου Μουσούρων.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Συμβούλιο που ορίζεται
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις
δ/ξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 «περί Δ.Κ.Κ.» η θητεία
του οποίου είναι 4ετής και λήγει πάντοτε με την εγκατά−
σταση του νέου Δ.Σ. Το Δ.Σ. φροντίζει για την επιτυχία του
σκοπού του «Παιδικού Σταθμού Δήμου Μουσούρων» διαχει−
ρίζεται την περιουσία του και γενικά τα συμφέροντα του,
διοικεί, εποπτεύει και ελέγχει όλη τη λειτουργία του, που
την καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ, όπως ισχύουν
κάθε φορά, για τα «Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα»
καθώς και τα π.δ. και Υ.Α. που εκδίδονται σε εκτέλεση τους.
Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να αναθέτει σε μέλη του,
την επιμέλεια ορισμένων τομέων της δραστηριότητας του,
καθώς επίσης και να συτήνει επιτροπές στις οποίες μπορεί
να συμμετέχουν και ιδιώτες εθελοντές που δεν είναι μέλη
του, με σκοπό την καλύτερη επιδίωξη του σκοπού του.
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Το Νομικό Πρόσωπο θα εκπροσωπείται ενώπιον των πά−
σης φύσεως και δικαιοδοσίας δικαστηρίων και δημοσίων
διοικητικών εν γένει αρχών, καθώς και στις συναλλαγές
του με φυσικά και νομικά πρόσωπα πρόσωπα από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
από τον Αντιπρόεδρο.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μαυσούρων για
το έτος 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 17 Φεβρουαρίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 1214
(5)
Περί τροποποίησης συστατικής πράξης
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ Δήμου Βέλου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 203 του π.δ. 410/1995
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. 7339/3.6.2003 απόφαση μας περί σύ−
στασης Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Βέλου με την επωνυμία ΚΑΠΗ
Δήμου Βέλου.
5. Την υπ’ αριθμ. 8832/31.12.1997 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων και ασκήσεων αυτών κατ’ εντολή του (ΦΕΚ
551/1998, τ.Β΄), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
6. Την υπ’ αριθμ. 239/2005 νομίμως ληφθείσα απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου, περί τροποποίησης σύ−
στασης Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 7339/3.6.2003 απόφαση μας,
κατά το μέρος που αφορά την ετήσια επιχορήγηση του
Δήμου (παρ. 3, περ. α) ως εξής:
Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ορίζεται στο ποσό
20.000,00 Ευρώ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε
(5) ετών.
Η επιχορήγηση θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολο−
γισμού του Δήμου Βέλου με Κ.Α. 00−6715.001 και τίτλο «Τα−
κτική επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ.
Κατά τα λοιπά ισχύει ισχύει η υπ’ αριθμ. 7339/3.6.2003
απόφασή μας που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τ.Β΄.
800/20.6.2003.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 13 Φεβρουαρίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣΟΥΡΗ

Αριθμ. 958
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλήλων
της Δ/νσης Κτηνιατρικής Άρτας για αντιμετώπιση εκτά−
κτων αναγκών του έτους 2006.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2470/1997 «Ανα−
μόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοί−
κησης και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
40/Α/21.3.1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Αναπρο−
σαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσί−
ου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες δαπάνες
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57/Α΄/18.3.1998».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 «Διεπαγ−
γελματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότη−
τας του Υπ. Γεωργίας».
4. Του υπ’ αριθμ. 2738/9.9.1999 νόμο, που δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ. 180/Α8/9.9.1999 ΦΕΚ.
5. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για την ορθή και αποτε−
λεσματική εφαρμογή των μέτρων για ψευδοπανώλη και
γρίπη των πτηνών.
6. Την υπ’ αριθμ. 4828/11.10.2005 απόφαση Δ/νσης Κτηνι−
ατρικής Άρτας περί συγκρότησης Τοπικού Κέντρου Επεί−
γουσας Ανάγκης για την αντιμετώπιση της νόσου και της
ψευδοπανώλης των πτηνών.
7. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8179/11.2.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με το οποίο
εντέλλονται οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Κτην/κής να εργά−
ζονται πέραν του κανονικού ωραρίου και ως τις 10:00 μ.μ.,
συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων ημερών, και
ότι θα καλυφθεί με βάση τις κείμενες διατάξεις η υπερω−
ριακή απασχόληση των υπαλλήλων που θα εργαστούν και
πέραν του κανονικού ωραρίου τους, αποφασίζουμε:
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ:
Υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή για την ορθή και
αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως
αναφέρεται παραπάνω, κατά το χρονικό διάστημα που
αρχίζει από ένα μήνα πριν την δημοσίευση της απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31.12.2006 για 6 (έξι)
υπαλλήλους της Δ/νσης Κτηνιατρικής Άρτας για σύνολο
5000 ωρών εργασίας εκτός ωρών και ημερών εργασίας. O
αριθμός των ωρών κατά μήνα και κατά υπάλληλο θα κα−
θοριστεί με απόφαση του Διευθυντή Κτηνιατρικής Άρτας,
σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δα−
πάνη ύψους 25.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρτα, 24 Φεβρουαρίου 2006
Ο Νομάρχης
ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΙΖΟΣ

F
Aριθμ. 959
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλήλων
της Δ/νσης Κτηνιατρικής Άρτας για αντιμετώπιση εκτά−
κτων αναγκών του έτους 2006.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2470/1997 «Ανα−
μόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκη−
σης και άλλες διατάξεις που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ40/
Α/21.3.1997.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Αναπρο−
σαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου,
ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες δαπάνες που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57/Α/18.3.1998».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 «Διεπαγ−
γελματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπ. Γεωργίας».
4. Του υπ’ αριθ. 2738/9.9.1999 νόμο, που δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθμ. 180/Α8/9.9.1999 ΦΕΚ.
5. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για την ορθή και αποτελε−
σματική εφαρμογή των μέτρων για ψευδοπανώλη και γρίπη
των πτηνών.
6. Την 4828/11.10.2005 απόφαση Δ/νσης Κτηνιατρικής Άρτας
περί συγκρότησης Τοπικού Κέντρου Επείγουσας Ανάγκης
για την αντιμετώπιση της νόσου και της ψευδοπανώλης των
πτηνών.
7. Την με αριθμ. Πρωτ. 742/11.2.2006 απόφαση Δ/νσης Κτην/
κής Άρτας περί διεύρυνσης του με αριθμ. Πρωτ. 4228/11.10.2005
Τοπικού Κέντρου Επείγουσας Ανάγκης.
8. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8179/11.2.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γού Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με το οποίο
εντέλλονται οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Κτην/κής να εργά−
ζονται πέραν του κανονικού ωραρίου και ως τις 10:00 μ.μ.,
συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων ημερών, και ότι
θα καλυφθεί με βάση τις κείμενες διατάξεις η υπερωριακή
απασχόληση των υπαλλήλων που θα εργαστούν και πέραν
του κανονικού ωραρίου τους, αποφασίζουμε:
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ
Υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή για την ορθή και απο−
τελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως αναφέ−
ρεται παραπάνω, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από
ένα μήνα πριν την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως έως 31.12.2006 για 7 (εφτά) υπαλλήλους
της Δ/νσης Κτηνιατρικής Άρτας για σύνολο 3500 ωρών ερ−
γασίας εκτός ωρών και ημερών που συγκροτούν το τοπικό
Κέντρο Επείγουσας ανάγκης εργασίας. Ο αριθμός των ωρών
κατά μήνα και κατά υπάλληλο θα καθοριστεί με απόφαση
του Δ/ντη Κτηνιατρικής Άρτας, σύμφωνα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη
ύψους 21.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Άρτα, 24 Φεβρουαρίου 2006
Ο Νομάρχης
ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΙΖΟΣ

F
Αριθμ. 588
(8)−
Υπερωριακή Απασχόληση σε υπαλλήλους που θα ασχολη−
θούν στο πλαίσιο αντιμετώπισης της γρίπης των πτη−
νών.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 Κώδικα Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998.
3. Το άρθρο 10 του ν. 2732/1999.
4. Τις διατάξεις του αρθρ. 35 παρ.7 του ν. 2738/1999 παρ. 6
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους οικείους Νομάρχες.
5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 31824/20.1.2006 του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και την υπ’ αριθμ.
290004/25.1.2006 του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους περί κα−
τανομής πίστωσης στο πλαίσιο αντιμετώπισης της γρίπης
των πτηνών.

6. ν. 3205 αριθμ. 16/2003.
7. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας κατά τις απογευματινές ώρες συμπεριλαμβανόμενων
των μη εργάσιμων ημερών στους παρακάτω υπαλλήλους
που θα ασχοληθούν στο πλαίσιο αντιμετώπισης της γρί−
πης των πτηνών (περισυλλογή νεκρών πτηνών, ενημέρωση
κοινού για εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, εφαρμογή
μέτρων σε περίπτωση υποψίας κ.λπ.) Η υπερωριακή εργα−
σία αρχίζει από 15:00 μ.μ. μέχρι 22:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέ−
ρες και από 8:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. τις ημέρες αργιών.
Αριθμ.
Υπηρετ.

Προτεινόμενοι

Αριθμ.
Ωρών

Δαπάνη
Ευρώ

Εγκ/νη
Πίστωση

11

11

2.700

15.120

15.120

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υπερωριακής
εργασίας καθώς και τον καταμερισμό της, ορίζεται ο Δ/
ντης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Θεοδώρου Ευάγγελος με
αναπληρωτή του τον Χατζηβασιλείου Μιχάλη. Η δαπάνη θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α.Β. Δ/νση Κτηνιατρικής
φορέας 0292 ΚΑΕ 0511.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιβαδειά, 23 Φεβρουαρίου 2006
Ο Νομάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
F
Aριθμ. ΔΙ.ΚΤ. 821
(9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δν−
σης Κτηνιατρικής του Νομ/κού Διαμ/τος Δράμας για
το έτος 2006.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 άρθρο 16 (ΦΕΚ 297 Α΄).
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31824/20.1.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά την
τροποποίηση προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες της υπερωριακής απο−
ζημίωσης του προσωπικού της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
Δράμας στα πλαίσια της αντιμετώπισης της γρίπης των
πουλερικών».
5. Την υπ’ αριθμ. 390004/20.1.2006 απόφαση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους «περί κάλυψης της δαπάνης υπε−
ρωριακής αποζημίωσης του προσωπικού στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της γρίπης των πουλερικών».
6. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δράμας για
την αντιμετώπιση της γρίπης των πουλερικών, αποφασί−
ζουμε:
την έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής το έτος 2006 κατά τις
απογευματινές ώρες τις εργάσιμες μέρες και τις αργίες
μέχρι δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2400) ωρών συνολικά. Το
ύψος της δαπάνης που θα προκύψει, υπολογίζεται ότι θα
ανέλθει μέχρι το ποσό των 12.960,00 € και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας
(Ε.Φ. 292 και ΚΑΕ 5244).
Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν μπορούν να υπερ−
βαίνουν τις 60 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και τις 16
ώρες το μήνα για εργασία τις Κυριακές, εξαιρέσιμες και
νυκτερινές ώρες.
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Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί θα κα−
θορισθεί με απόφαση του Διευθυντή Κτηνιατρικής Δράμας
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, καθώς και η
βεβαίωση της προσφερθείσης εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δράμα, 23 Φεβρουαρίου 2006
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
F
Αριθμ. 348
(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης Επαγγέλματος Κοιν. Λειτουρ−
γού στον Βελαώρα Ηλία.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 314/24.2.2006 απόφαση του Νομάρχη
Φθιώτιδας χορηγείται στον Βελαώρα Ηλία του Κων/νου,
άδεια άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη
ΕΥΑΓ. ΓΑΛΑΝΗ
F
Αριθμ. 2823
(11)
Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη−
νών στη Διοικητική Επιτροπή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως τροποποιήθηκε με την
παραγρ. 6 του άρθρου 3β, που προστέθηκε με το άρθρο
22 ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).
β. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ν. 2081/1992
όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα
αντίστοιχα άρθρα 20 και 23 του ν. 3419/2005 και
γ. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που λήφθη−
καν στις συνεδριάσεις του από 25.11.1992, 6.7.1998, 17.1.2001
και 3.11.2003, αποφασίζουμε τη μεταβίβαση από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών των κατωτέρω
αρμοδιοτήτων που αναφέρονται:
1. Στο άρθρο 2 παράγραφος, 2 εδάφια α, β, γ, ε και στ
του ν. 2081/1992 όπως ισχύει και που αφορούν:
• Υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων γνωμοδοτικού
χαρακτήρα.
• Συμμετοχή σε Επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έρ−
γων υποδομής.
• Μέριμνα για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου.
• Μέριμνα για την αύξηση της παραγωγής και της πα−
ραγωγικότητας.
• Χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής και καταγωγής
προϊόντων
• Βεβαίωση ομοίου ή ιδιοχείρου υπογραφής μελών.
• Καταγραφή εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων.
• Παροχή πληροφοριών για αλλοδαπές αγορές, οικονο−
μικές εξελίξεις και συναφή θέματα.

• Τήρηση Εμπορικού Μητρώου και χορήγηση βεβαιώσεων
ή ταυτοτήτων.
• Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και δειγματοληψιών.
• Διαιτησία σε εμπορικές διαφορές.
• Διεκπεραίωση κάθε άλλου έργου μετά από εξουσιο−
δότηση Πολιτείας.
• Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
• Παροχή επιχορηγήσεων σε στελέχη για ειδίκευση και
εμπειρία.
• Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας.
• Ανάθεση εκπόνησης μελετών σχετικά με σκοπούς.
• Έκδοση περιοδικών ή βιβλίων & επιχορηγήσεις τέτοιων
εκδόσεων.
2. Στο άρθρο 4 παράγραφοι 6 και 8 του ν. 2081/1992 όπως
ισχύει και που αφορούν:
• Γνώμη για απόσπαση υπαλλήλων.
• Διενέργεια δαπανών, προμήθειας υλικού, ανάθεσης
έργου, μέχρι 40.000 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2006
Ο Πρόεδρος
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΟΣ
F
Αριθ. Δ/Δ2/7259/2071
(12)
Έγκριση κανονισμού Αιωροπτερισμού και Αλεξιπτώτου
Πλαγιάς.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της συμβάσεως του Σικάγο «περί Διεθνούς Πολιτικής
Αεροπορίας» που κυρώθηκε με το ν. 211/1947.
β) Του β.δ. 170/1969 «περί Κανόνων Εναερίου Κυκλοφο−
ρίας» όπως ισχύει.
γ) Του β.δ. 634/1970 «περί Κανονισμού Πτητικής Ικανότη−
τας Πολιτικών Αεροσκαφών και Πιστοποιήσεως Αεροπο−
ρικών Προϊόντων εν γένει».
δ) Του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναέ−
ριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και
οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 238 Α) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον ν. 1340/1983 (ΦΕΚ 35 Α).
ε) Του β.δ. 1127/1972 «περί ιδιωτικής Αεροπορίας».
στ) Του β.δ. 636/1972 «περί Πτυχίων και Αδειών Πολιτικής
Αεροπορίας» όπως ισχύει.
ζ) Του ν. 1815/1988 «περί Κυρώσεως του Αεροπορικού
Δικαίου».
η) Του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών»
(ΦΕΚ 28 Α)
2. Την υπ’ αριθμ. Δ13/31915/1314/12.8.1998 απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Παράρτημα 2
(ANNEX 2) της σύμβασης του Σικάγου» Κανόνες Αέρος
(ΦΕΚ 861/Β/1998), όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 13 του ν. 3082/2002, που τροποποιεί το άρθρο
24 του ν.δ. 714/1972, με τα οποία επιτρέπεται στον Διοικητή
της ΥΠΑ η έκδοση Κανονισμών.
4. Την ανάγκη εκδόσεως κανονισμού που θα ρυθμίζει την
δραστηριότητα, τις πτήσεις των πιλότων Αιωροπτερισμού
και πιλότων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς καθώς και κάθε άλλης
συναφούς δραστηριότητας
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5. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1ο
Εγκρίνουμε τον παρόντα Κανονισμό δραστηριοτήτων,
λειτουργίας και διεξαγωγής πτήσεων αιωροπτερισμού και
αλεξιπτώτου πλαγιάς καθώς και κάθε άλλης συναφούς
δραστηριότητας, που έχει ως εξής:
Κανονισμός Αιωροπτερισμού και Αλεξιπτώτου Πλαγιάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ − ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες που διέπουν τη
λειτουργία αιωροπτέρων και αλεξιπτώτων πλαγιάς στην
Ελλάδα. Για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού, ένα αι−
ωρόπτερο ή αλεξίπτωτο πλαγιάς ορίζεται ότι είναι μια
πτητική συσκευή που:
1. Χρησιμοποιείται ή προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί
για επανδρωμένο χειρισμό στον αέρα από ένα άτομο, Κατ
εξαίρεση, σε ορισμένους τύπους συσκευών είναι δυνατόν
να επιβιβαστούν δύο άτομα, όπως λεπτομερέστερα ανα−
φέρεται παρακάτω.
2. Χρησιμοποιείται ή προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί
μόνο για λόγους αναψυχής ή αθλητισμού.
3. Δεν έχει πιστοποιητικό πλοϊμότητας και
4. Είναι άνευ κινητήρος και ζυγίζει λιγότερο από 71 κιλά
(δεν συμπεριλαμβάνεται το βάρους του χειριστή).
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Οποιοδήποτε άτομο χειρίζεται ένα αιωρόπτερο ή αλεξί−
πτωτο πλαγιάς, βάσει αυτού του κανονισμού, θα επιτρέπει
στον ορισμένο από την ΕΛΑΟ εκπρόσωπο κατόπιν αιτήσε−
ώς της, να επιθεωρεί το αιωρόπτερο ή αλεξίπτωτο πλαγιάς
για να καθορίσει εάν εντάσσεται ή όχι στις διατάξεις αυτού
του κανονισμού.
2. Ο χειριστής ενός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς
πρέπει, κατόπιν αιτήσεως της ΕΛΑΟ, να παρέχει όλα τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι το αιωρόπτερο ή
αλεξίπτωτο πλαγιάς υπόκειται μόνο στις διατάξεις αυτού
του Κανονισμού.
Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ
Απαγορεύεται στον χειριστή να προβαίνει σε ενέργειες
χειρισμού πέραν των προβλεπομένων από τον κατασκευ−
αστή της συγκεκριμένης συσκευής και πέραν των προβλε−
πομένων από τον παρόντα Κανονισμό, όποιο από τα δύο
είναι περιοριστικότερο.
Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1. Τα αιωρόπτερα και αλεξίπτωτα πλαγιάς πρέπει να
φέρουν Βεβαίωση Καταλληλότητος εκδιδόμενη από ορ−
γανισμό αποδεκτό από την FAI/CIVL (Επιτροπή Αιωροπτε−
ρισμού − Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς Διεθνούς Αεροναυτικής
Ομοσπονδίας).
2. Για την εκπαίδευση χειριστών αιωροπτέρων και αλε−
ξιπτώτου πλαγιάς εκδίδεται ανεξάρτητος Κανονισμός
Εκπαίδευσης από τον φορέα της Σχολής, που υπόκειται
στην έγκριση της ΥΠΑ. Οι χειριστές αιωροπτέρων και
αλεξιπτώτου πλαγιάς δεν απαιτείται να κατέχουν ιατρικό
πιστοποιητικό.
3. Τα αιωρόπτερα και αλεξίπτωτα πλαγιάς δεν φέρουν
καμμία σήμανση ή νηολόγηση. Αναγνωρίζονται από το σει−
ριακό αριθμό του κατασκευαστή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
1. Κανένα άτομο δεν μπορεί να χειρίζεται ένα αιωρόπτερο
ή αλεξίπτωτο πλαγιάς με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουρ−
γεί κίνδυνο σε άλλα άτομα ή σε περιουσία.
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2. Απαγορεύεται η ρήψη αντικειμένων στην διάρκεια της
πτήσης.
Β. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Επιτρέπεται η λειτουργία αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου
πλαγιάς μεταξύ της ανατολής και της δύσης του ηλίου.
2. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται ο χειρισμός των αιωρο−
πτέρων και αλεξιπτώτων πλαγιάς κατά τη διάρκεια του
λυκαυγούς (δηλ 30 λεπτά πριν από την ανατολή του ηλίου)
και κατά την διάρκεια του λυκόφωτος (δηλ 30 λεπτά μετά
από την δύση του ηλίου) με τις παρακάτω προυποθέσεις
• το αιωρόπτερο ή αλεξίπτωτο πλαγιάς να είναι εξοπλι−
σμένο με ένα φώς αντι−συγκρούσεως, ορατό από απόστα−
ση τουλάχιστον 3 μιλίων και
• όλοι οι χειρισμοί να πραγματοποιούνται σε μη ελεγ−
χόμενο εναέριο χώρο.
Γ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ − ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ−
ΤΕΣ
1. Κάθε άτομο που χειρίζεται ένα αιωρόπτερο ή αλεξί−
πτωτο πλαγιάς θα είναι σε επαγρύπνηση ώστε να δεί και
να αποφύγει αεροσκάφη και θα παραχωρεί προτεραιότητα
σε όλα τα αεροσκάφη.
2. Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωρόπτερου ή αλε−
ξίπτωτου πλαγιάς με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί
κίνδυνο σύγκρουσης με οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος.
3. Αιωρόπτερα και Αλεξίπτωτα Πλαγιάς, έχουν προτεραι−
ότητα έναντι υπέρ ελαφρών σκαφών με κινητήρα
Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕ−
ΡΙΟΧΕΣ
Απαγορεύεται ο χειρισμός αιωρόπτερου ή αλεξίπτω−
του πλαγιάς πάνω από οποιαδήποτε πυκνοκατοικημένη
περιοχή μιας πόλης, μιας κωμόπολης, ή μιας συνοικίας, ή
πάνω από οποιαδήποτε υπαίθρια συγκέντρωση ατόμων,
εκτός αν πετάει σε τέτοιο ύψος ή θέση ώστε σε περί−
πτωση αναγκαστικής προσγείωσης να έχει δυνατότητα
αποφυγής τους.
Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ
Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωρόπτερου ή αλε−
ξίπτωτου πλαγιάς σε απόσταση 10 ΝΜ από αεροδρόμιο
χωρίς άδεια από την υπηρεσία που κάνει χρήση ή που
ελέγχει την συγκεκριμένη εναέρια περιοχή, ανάλογα με
την περίπτωση.
ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ Η
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωρόπτερου ή αλεξί−
πτωτου πλαγιάς σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από
την ΥΠΑ σαν επικίνδυνες, απαγορευμένες ή περιορισμένες
περιοχές εκτός αν ο χειριστής έχει άδεια από τη υπηρεσία
που κάνει χρήση ή που ελέγχει την περιοχή, ανάλογα με
την περίπτωση.
Ζ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ NOTAM
Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωρόπτερου ή αλεξί−
πτωτου πλαγιάς σε περιοχές όπου έχουν επιβληθεί πε−
ριορισμοί στις πτήσεις με ΝΟΤΑΜ που έχει εκδοθεί από
την ΥΠΑ, εκτός αν ο χειριστής έχει πάρει άδεια που έχει
εκδοθεί από:
A. Την αρμόδια υπηρεσία Εναερίου Κυκλοφορίας [Air
Traffic Control (ATC)] ή
B. Την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία.
Οι περιορισμοί στις πτήσεις που αναφέρονται παραπάνω,
μπορούν να οφείλονται σε:
α) Προσωρινούς περιορισμούς πτήσης κοντά σε περιοχές
που έχουν υποστεί καταστροφή ή βρίσκονται σε κίνδυνο.
Στις περιοχές αυτές μπορούν να διεξαχθούν πτήσεις
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εφ’όσον υπάρχει ειδική έγκριση της ΥΠΑ, μετά από σχετική
εισήγηση της ΕΛΑΟ.
β) Διαχείριση διαδικασιών αεροσκαφών στην περιοχή
Εναέριων επιδείξεων και μεγάλων Αθλητικών γεγονότων.
Στις περιοχές αυτές μπορούν να διεξαχθούν πτήσεις εφ’
όσον υπάρχει ειδική έγκριση της ΥΠΑ, μετά από σχετική
εισήγηση της ΕΛΑΟ.
γ) Σε κάθε άλλη ανάλογη αιτία
Η. ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Επιτρέπεται ο χειρισμός ενός αιωρόπτερου ή αλεξίπτω−
του πλαγιάς, εφ όσον ο χειριστής έχει οπτική επαφή με
το έδαφος.
Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ−
ΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΦΗ
Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωρόπτερου ή αλεξί−
πτωτου πλαγιάς όταν η ορατότητα πτήσεως ή η απόσταση
από τα νέφη είναι μικρότερη από ότι υποδεικνύεται στον
πίνακα κατωτέρω:
Ορατότητα πτήσεως:
8.0 km (5 Miles)
Απόσταση από νέφη:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (δεξιά−αριστερά)
1.5 km (1 Mile)
ΚΑΘΕΤΑ (κάτω από την βάση)
1,000 ft (300m)
Για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος, η ΕΛΑΟ, είναι
δυνατόν να εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΗ
Διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες πτήσεων με επιβάτη,
όταν χρησιμοποιούνται διθέσιες συσκευές
(α). Πτήση όταν και οι δύο επιβαίνοντες είναι χειριστές.
Στις πτήσεις αυτές γίνεται εξάσκηση στο χειρισμό διθέ−
σιας συσκευής.
(β). Πτήση αναψυχής, όταν ο ένας είναι χειριστής και ο
δεύτερος δεν είναι ούτε χειριστής ούτε μαθητευόμενος χει−
ριστής. Οι πτήσεις αυτές χαρακτηρίζονται πτήσεις εθισμού
και πρέπει να γίνονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση
για τον μη πιλότο.
(γ) Πτήση εκπαίδευσης όπου ο ένας είναι εκπαιδευτής
και ο άλλος μαθητευόμενος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ
Οι ρυμουλκήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.
(α) Αερορυμουλκήσεις από υπέρ ελαφρό αεροσκάφος,
πιστοποιημένο για την χρήση αυτή κατά τρόπο αποδεκτό
από την ΥΠΑ. Ο χειριστής οφείλει να έχει πρόσθετη εκ−
παίδευση, όπως αναλυτικότερα ορίζεται στον Κανονισμό
Εκπαίδευσης.
(β) Ρυμουλκήσεις από συσκευή εδάφους, η οποία πρέπει
να είναι πιστοποιημένη για τον σκοπό αυτό, κατά τρόπο
αποδεκτό από την ΥΠΑ.
Οι παραπάνω πτήσεις, που διεξάγονται με ρυμουλκήσεις,
μπορεί να αποσκοπούν είτε στην εκπαίδευση, είτε στην
αναψυχή, είτε σε αγώνες.
Άρθρο 2ο
Καταργούμενες Διατάξεις
Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται ο Κα−
νονισμός ΥΠΑ/Δ2/Δ/17591/6614 κατά το μέρος που αναφέ−
ρεται σε Αιωρόπτερα και Αλεξίπτωτα Πλαγιάς, όπως αυτά
αναφέρονται στο άρθρο 6 του εν λόγω Κανονισμού.

Άρθρο 3ο
Θέση σε ισχύ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2006
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
F
Aριθμ. 2241/758
(13)
Ανακαθορισμός ορισμένων δικαιωμάτων διέλευσης τρο−
χοφόρων − Τροποποίηση του 1ου Ειδικού Τιμολογίου
του ΚΤΕΦΜ/Ο.Λ.Π. Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του ν.
2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες
εταιρείες» (Φ.Ε.Κ.40/τ.Α΄/1.2.1999), η οποία προστέθηκε με
την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 3153/2003 «Ναυτική
επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 544/τ.Α΄/19.6.2003).
β) Το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο αρχικά ενσω−
ματώθηκε στο Άρθρο 3ο του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40/1.3.1999
τ.Α΄), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από
την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εται−
ρείας της 30ης Ιουνίου 2005, εγκρίθηκε και ισχύει (ΦΕΚ
8184/25.7.2005 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).
γ) Την 226/4.8.2005 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 1773/
Β/15.12.2005)
δ) Την 1/4.1.2006 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε.
ε) Την υπ’ αριθμ. 350/23.1.2006 υπηρεσιακή εισήγηση,
αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄− Δικαι−
ώματα Διέλευσης, του 1ου Ειδικού Τιμολογίου του Κανο−
νισμού και Τιμολόγια Εργασιών Φορτοεκφορτώσεων και
Μεταφορών Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΚΤΕΦΜ/Ο.Λ.Π. Α.Ε.) με την προσθήκη
6ης παραγράφου των εκπτώσεων ως εξής:
«6. Τροχοφόρα της κατηγορίας 4 που διακινούνται με
πλοία των γραμμών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Ακριτι−
κών νήσων, − έκπτωση 30% από την 1.2.2006 έως 31.12.2006
− έκπτωση 25% από 1.1.2007».
Β. Να επανεξεταστεί το θέμα εντός του έτους 2007 και
να οριστεί το τιμολόγιο που θα ισχύσει για το έτος 2008
με την αναπροσαρμογή των τιμολογίων.
Γ. Διευκρινίζεται ότι για τα τροχοφόρα της κατηγορίας
4. που εισέρχονται σε πλοία των γραμμών Κυκλάδων, Δω−
δεκανήσου και Ακριτικών νήσων, τα δικαιώματα του 1ου
Ειδικού Τιμολογίου − Α΄ Δικαιώματα Διέλευσης Τροχοφό−
ρων, όπως τροποποιήθηκε με την παρούσα, θα αρχίσουν
να καταβάλλονται από την 1.2.2006 αντί της 16.1.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Φεβρουαρίου 2006
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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