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  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  27000/ΔΒΕ2794 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2436/ΔΒΕ 257/7.2.2006 από−

φασης Συγκρότησης Μητρώου Αξιολογητών του
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α΄/2004)

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. του π.δ. 63 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986) 
«Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας», του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργα−
νισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» , του π.δ. 
189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) «Συμπλήρωση και τροποποίη−
ση του π.δ. 396/1989», του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

3. Το π.δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ84/Α/10.3.2004).

4. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 614/5.4.2004 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά 
με «Διορισμό του Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμ−
ματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 
106/Γ/13.4.2004).

5. Το ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολύ−απα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών 
από το Δημόσιο Τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του 
ν. 1326/1983 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2303/1995.

6. Τον Αναπτυξιακό ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α/2004), 
άρθρο 5 (παρ. 10, 12, 13, 15) και άρθρο 7, (παρ. 1 εδ. iν. 
παρ. 7, 8 και 15 εδ. β).

7. Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρ. 
C(2005) 166 fin/2.2.2005 για τον Αναπτυξιακό Νόμο
(ν. 3299/2004) − καθεστώς ενίσχυσης 573/2004 − Ελ−
λάδα.

8. Την υπ’ αριθμ. 4354 /4.4.2005 (ΦΕΚ 428/Β/2005) κοινή 
υπουργική απόφαση για τα κριτήρια αξιολόγησης επεν−
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δυτικών σχεδίων παραγωγής καινοτομικών προϊόντων 
ή υπηρεσιών και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων 
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και εισαγωγής και−
νοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και ανάπτυξης 
τεχνολογίας για την εφαρμογή των ενισχύσεων του
ν. 3299/2004.

9. Την υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών για τα στοιχεία αξιολό−
γησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος 
εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών 
σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

10. Την υπ’ αριθμ. 6811/ΔΒΕ 3161 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και 
Ανάπτυξης για τα επιπρόσθετα ειδικά κριτήρια υπα−
γωγής επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης 
(xi) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3299/2004 καθώς και στοιχεία αξιολόγησης, λειτουρ−
γία, βαθμολόγηση και τρόπος εφαρμογής όλων των 
κριτηρίων υπαγωγής των προαναφερομένων Επιχειρη−
ματικών Σχεδίων.

11. Την υπ’ αριθμ. 6812/ΔΒΕ 3162/4.4.2005 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και 
Ανάπτυξης για τα πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την υπα−
γωγή των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων 
vi, vii, viil, ix, x της περίπτωσης (ε) και της περίπτωσης 
(ix) της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
3299/2004. Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργίας, βαθμο−
λόγησης και τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων.

12. Τις ανάγκες υλοποίησης του Αναπτυξιακού ν. 3299/
2004 (ΦΕΚ 261 Α΄/2004) και την ανάγκη αξιολόγησης 
των υποβαλλόμενων προτάσεων στα πλαίσια του Ανα−
πτυξιακού ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄/2004).

13. Την υπ’ αριθμ. 5651/ΔΒΕ 3033/21.3.2005 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης για την πρόσκληση εκδήλω−
σης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Αξιο−
λογητών του Αναπτυξιακού ν. 3299/2004.

14. Την υπ’ αριθμ. 2436/ΔΒΕ 257/7.2.2006 απόφαση Συ−
γκρότησης Μητρώου Αξιολογητών − Διαδικασίες εξέ−
τασης και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων από αξι−
ολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του ν. 3299/2004 
(ΦΕΚ 261Α/2004).

15. Τις υπ’ αριθμ. ΔΒΕ 99 /16.1.2006, 718 /ΔΒΕ 330/14.2.2006, 
803/ΔΒΕ 372/20.2.2006, 832/21.2.2006, ΔΒΕ 782/5.4.2006 
αιτήσεις θεραπείας του υποψηφίου αξιολογητή Χρήστου 
Ψαρόπουλου.

16. Το από 13.10.2006 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολό−
γησης για τη Συγκρότηση του Μητρώου Αξιολογητών 
του ν. 3299/2004, με το οποίο η Επιτροπή ομόφωνα 
γνωμοδοτεί υπέρ της ένταξης του Χρ. Ψαρόπουλου 
στον πίνακα επιτυχόντων φυσικών προσώπων, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση Μητρώου Αξιολογητών
Α) Εντάσσουμε στον πίνακα επιτυχόντων φυσικών 

προσώπων τον υποψήφιο αξιολογητή Χρήστο Ψαρό−
πουλο, Δρ. Οικονομολόγο.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2436/ΔΒΕ 
257/7.2.2006 απόφαση Συγκρότησης Μητρώου Αξιολο−
γητών.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
     Αριθ. οικ. 7008/Β0300Λ05Α (2)
Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για 

την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που έχουν 
υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες της 23ης και 24ης 
Νοεμβρίου 2005 σε περιοχές της Νομαρχίας Ανατο−
λικής Αττικής. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 2 και 3 της από 

28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προ−
έδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών 
εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. 
και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που 
κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (ΦΕΚ Α΄ 24).

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.1981), 
ο οποίος κυρώνει την από 26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσε−
ως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 
43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το 
Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.1996).

3. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων».

4. Το Προεδρικό διάταγμα 121/2004 (ΦΕΚ84/Α/10.3.2004) 
για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ−
ΧΩΔΕ «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγρά−
φων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

6. Την υπ’ αριθμ. οικ./1356/4/24.6.1991 (ΦΕΚ 430Β΄) από−
φαση περί καθορισμού αμοιβών μηχανικών για εκπόνη−
ση μελετών και επίβλεψη αποκατάστασης κτιρίων που 
υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό.

7. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ84/Α/10.3.2004) για το διορισμό 
των Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους της Νομαρχίας 
Ανατολικής Αττικής από τις πλημμύρες της 23ης και 
24ης Νοεμβρίου 2005.

9. Την υπ’ αριθμ. 1084/Α32/29.8.2006 (Φ.Ε.Κ.1422/
Β/27.9.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την απο−
κατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες της 23ης 
και 24ης Νοεμβρίου 2005 σε περιοχές της Νομαρχίας 
Ανατολικής Αττικής», αποφασίζουμε:
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Ορίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση 
των βλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες της 23ης 
και 24ης Νοεμβρίου 2005 σε περιοχές της Νομαρχίας 
Ανατολικής Αττικής, σε κατοικίες, ιδιωτικά και δημόσια 
κτίρια, ως εξής:

Ι. Οι βλάβες στο κτίριο αποκαθίστανται με επεμβάσεις 
μόνο στα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβες.

II. Άδεια Επισκευής
Από την αρμόδια Υπηρεσία (όπως αυτή αναφέρεται 

στην κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης της πε−
ριοχής) εκδίδεται Άδεια Επισκευής για τις εργασίες 
αποκατάστασης των βλαβέντων στοιχείων του πλημ−
μυρόπληκτου κτιρίου ως ακολούθως:

α) Άδεια Εργασιών Επισκευής μικρής κλίμακας για την 
αποκατάσταση βλαβών που δεν επηρεάζουν την γενι−
κή ευστάθεια του κτιρίου (π.χ. βλάβες σε Επιχρίσματα, 
χρωματισμούς, δάπεδα κ.λπ.).

Για την χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας επι−
σκευής για εργασίες μικρής κλίμακας δεν απαιτείται η 
εκπόνηση μελέτης επισκευής από ιδιώτη μηχανικό.

Περιεχόμενα φακέλου επισκευής (για την περίπτωση α):
i. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή 

του κτιρίου και συνοπτική περιγραφή των βλαβών, που 
θα συντάσσεται από μηχανικούς της αρμόδιας Υπη−
ρεσίας.

ii. Έντυπο αδείας εργασιών επισκευής μικρής κλίμακας 
με ενσωματωμένα γραμμικό σκαρίφημα του κτίσματος 
και υπολογισμό στεγαστικής συνδρομής.

β) Άδεια επισκευής πλημμυρόπληκτου κτιρίου για 
την αποκατάσταση βλαβών που επηρεάζουν την 
γενική ευστάθεια του κτιρίου (βλάβες στα φέροντα 
στοιχεία).

Για την χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας επι−
σκευής απαιτείται η εκπόνηση μελέτης επισκευής των 
ζημιών από ιδιώτη μηχανικό.

Περιεχόμενα φακέλου επισκευής (για την περίπτωση β):
i. Στοιχεία από το φάκελο αδείας του κτιρίου (άδειες, 

μελέτες, σχέδια, κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν, εις διπλούν). 
ii. Δήλωση ανάθεσης−ανάληψης μελέτης και επίβλε−

ψης. 
iii. Τοπογραφικό διάγραμμα ή οδοιπορικό σκαρίφημα 

(εις διπλούν).
iν. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατασκευής, κυρίως 

του δομικού συστήματος (γενική διάταξη Φ.Ο., διατομές, 
οργανισμός πλήρωσης, σχηματικές τομές) (εις διπλούν) 
και στατική μελέτη εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από 
την αρμόδια Υπηρεσία.

ν. Αποτύπωση βλαβών σε κάτοψη (εις διπλούν) − Φω−
τογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογεγραμμένες 
από τον ιδιώτη μηχανικό και τον ιδιοκτήτη.

vi. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει συνοπτική 
περιγραφή της τεχνικής επεμβάσεων με αναφορά στα 
σχέδια επεμβάσεων (εις διπλούν).

vii. Προμέτρηση − Προϋπολογισμός (εις διπλούν).
viii. Σχέδια επεμβάσεων (κατόψεις, ξυλότυποι, κλ.π.) 

στα οποία θα αποτυπώνονται οι επεμβάσεις που θα 
πραγματοποιηθούν και στοιχεία για υλικά−τεχνικές, 
αναγραφή λεπτομερειών, εις διπλούν.

ix. Έντυπο αδείας επισκευής.
x. Καθορισμός αμοιβής μηχανικού (εις διπλούν).
xi. Δήλωση για το χαρακτήρα των ζημιών.
xii. Δήλωση αντισεισμικότητας και τήρησης συντελε−

στή (εφ’ όσον απαιτείται).

Αμοιβή Μηχανικών (για την περίπτωση β) :
i. H αμοιβή του Μηχανικού για την σύνταξη μελέτης 

και την επίβλεψη επισκευής θα ακολουθεί τις κείμενες 
διατάξεις και θα προσδιορίζεται από τον προϋπολογι−
σμό της μελέτης, ο οποίος θα συντάσσεται σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας (Υ.Α.Σ.) για 
την αποκατάσταση βλαβών από το συμβάν που ανα−
φέρεται στο θέμα της παρούσας (πλημμύρες της 23ης 
και 24ης Νοεμβρίου 2005 σε περιοχές της Νομαρχίας 
Ανατολικής Αττικής).

ii. Τα παραστατικά πληρωμής της αμοιβής του Μηχα−
νικού προσκομίζονται στην Αρμόδια Υπηρεσία μαζί με 
την αίτηση για την έγκριση χορήγησης της Β΄ δόσης 
της Στεγαστικής Συνδρομής.

Αντίγραφο του στελέχους (εντύπου) των κατά τα πα−
ραπάνω χορηγουμένων αδειών επισκευής θα κοινοποιεί−
ται στην αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό γραφείο, 
στο Δήμο στα Διοικητικά όρια του οποίου υφίσταται το 
πλημμυρόπληκτο κτίριο καθώς και στο αρμόδιο Ι.Κ.Α.

Η χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής στους δικαι−
ούχους των περιπτώσεων (α) και (β) ορίζεται στα αναφε−
ρόμενα στην υπ’ αριθμ. 1084/Α32/29.8.2006 (Φ.Ε.Κ.1422/Β/ 
27.9.2006) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορούν στις 
Οριοθετήσεις περιοχών και πιστωτικών διευκολύνσεων 
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες 
της 23ης και 24ης Νοεμβρίου 2005 σε περιοχές της 
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

iii. Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

F
      Αριθ. οικ. 7009/Β/9β (3)
Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής ζημιών σε σεισμό−

πληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και 
των αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση 
των ζημιών στους σεισμοπαθείς του Απριλίου 2006 
στο Νομό Ζακύνθου. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 867/1979 (ΦΕΚ Α΄ 24) «Περί κυ−

ρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 
28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) 
περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις πε−
ριοχήν Boρ. Ελλάδος» και ιδίως το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.1981) 
«Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθε−
τικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ 
σεισμών 1981».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ.: 4331/Α32/12.7.2006 (ΦΕΚ/954/
Β/20.7.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και του Υφυπουργού 
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Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Οριοθέτηση πε−
ριοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα−
τάσταση των ζημιών από τους σεισμούς του Απριλίου 
2006 στο Νομό Ζακύνθου».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ.: 449/Α32/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ./412/
Β/5.4.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών με θέμα: « Οριοθέτηση περιο−
χών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση 
των ζημιών από το σεισμό της 8ης Ιανουαρίου 2006 σε 
περιοχές της Νομαρχίας Πειραιά και των Νομών Λακω−
νίας και Χανίων».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. : οικ./3434/Β9β/5.7.2006 (ΦΕΚ/773/ 
Β/28.6.2006) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα 
« Τιμολόγιο εργασιών επισκευής ζημιών σε σεισμόπλη−
κτα κτίρια, για το υπολογισμό της δαπάνης και των 
αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση ζημιών 
στους σεισμοπαθείς της 2ας Ιανουαρίου 2006 σε περι−
οχές της Νομαρχίας Πειραιά και των Νομών Λακωνίας 
και Χανίων».

6. Το π.δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»

7. Την υπ’ αριθμ. οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.1995, απόφασή−
μας για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.»

8. Τη υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφαση 
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων 
ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογράφων».

9. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδη−
γίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.
Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δημο−
σίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.1978.

10. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Ερ−
γασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Ε7/1253/155/16.1.1976 απόφαση του Υπουργού τ. Δημ. Έρ−
γων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

11. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ/84/Α/10.3.2004) για τον διο−
ρισμό των Υπουργών και των Υφυπουργών, αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε να εφαρμοστεί η απόφασή μας με αριθ. 
πρωτ. Υ.Α.Σ: οικ./3434/Β9β/5.7.2006 (ΦΕΚ/773/Β/28.6.2006) 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα « Τιμολόγιο 
εργασιών επισκευής ζημιών σε σεισμόπληκτα κτίρια, 
για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοί−
χων παροχών για την αποκατάσταση ζημιών στους 
σεισμοπαθείς της 8ης Ιανουαρίου 2006 σε περιοχές 
της Νομαρχίας Πειραιά και των Νομών Λακωνίας και 
Χανίων και στις επισκευές κτιρίων που έπαθαν ζημιές 
από το σεισμό του Απριλίου 2006 στο Νομό Ζακύν−
θου που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ : οικ/4331/
Α32/12.7.2006 (ΦΕΚ/954/Β/20.7.2006) κοινή υπουργική 
απόφαση.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

     Αριθ. οικ. 7007 (4)
Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για 

την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που έχουν 
υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες της 1ης Οκτω−
βρίου 2005 σε περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης 
και Χαλκιδικής και από τις πλημμύρες του Μαρτίου 
2006 σε περιοχές του Ν. Έβρου. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 2 και 3 της από 

28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προ−
έδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών 
εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. 
και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που 
κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (ΦΕΚ Α΄ 24).

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.1981), 
ο οποίος κυρώνει την από 26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργι−
κό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
δια−τάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.1996).

3. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων».

4. Το Προεδρικό διάταγμα 121/2004 (ΦΕΚ84/Α/10.3.2004) 
για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και 
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

6. Την υπ’ αριθμ. οικ./1356/4/24.6.1991 (ΦΕΚ 430Β΄) από−
φαση περί καθορισμού αμοιβών μηχανικών για εκπόνη−
ση μελετών και επίβλεψη αποκατάστασης κτιρίων που 
υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό.

7. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ84/Α/10.3.2004) για το διορισμό 
των Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους των Νομών Θεσ−
σαλονίκης και Χαλκιδικής από τις πλημμύρες της 1ης 
Οκτωβρίου 2005 και στους κατοίκους του νομού Έβρου, 
που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Μαρτίου 2006.

9. Την υπ’ αριθμ. 2172/Α32/29.8.2006 (Φ.Ε.Κ. 1281/
Β/11.9.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα−
τάσταση των ζημιών από την πλημμύρα της 1ης Οκτω−
βρίου 2005 σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης».

10. Την υπ’ αριθμ. 96/Α32/29.8.2006 (Φ.Ε.Κ.1421/
Β/27.9.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτη−
ση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την 
αποκατάσταση των ζημιών από την πλημμύρα της 
1ης Οκτωβρίου 2005 σε περιοχές του νομού Χαλκι−
δικής».
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11. Την υπ’ αριθμ. 2348/Α32/2.6.2006 (Φ.Ε.Κ.744/Β/
26.6.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα την οριοθέτηση 
περιοχών και τις πιστωτικές διευκολύνσεις για την απο−
κατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες του Μαρτίου 
2006 σε περιοχές του Νομού Έβρου, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση 
των βλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες της 1ης 
Οκτωβρίου 2005 σε περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης 
και Χαλκιδικής και οι πλημμύρες του Μαρτίου 2006 σε 
περιοχές του Νομού Έβρου, σε κατοικίες, ιδιωτικά και 
δημόσια κτίρια, ως εξής:

Ι. Οι βλάβες στο κτίριο αποκαθίστανται με επεμβάσεις 
μόνο στα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβες.

II. Άδεια Επισκευής
Από την αρμόδια Υπηρεσία (όπως αυτή αναφέρεται 

στις κοινές υπουργικές αποφάσεις οριοθέτησης των 
περιοχών) εκδίδεται Άδεια Επισκευής για τις εργασίες 
αποκατάστασης των βλαβέντων στοιχείων του πλημ−
μυρόπληκτου κτιρίου ως ακολούθως:

α) Άδεια εργασιών επισκευής μικρής κλίμακας για την 
αποκατάσταση βλαβών που δεν επηρεάζουν την γενι−
κή ευστάθεια του κτιρίου (π.χ. βλάβες σε επιχρίσματα, 
χρωματισμούς, δάπεδα κ.λπ.)

Για την χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας επι−
σκευής για εργασίες μικρής κλίμακας δεν απαιτείται η 
εκπόνηση μελέτης επισκευής από ιδιώτη μηχανικό.

Περιεχόμενα φακέλου επισκευής (για την περίπτωση 
α):

i. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή 
του κτιρίου και συνοπτική περιγραφή των βλαβών, που 
θα συντάσσεται από μηχανικούς της αρμόδιας Υπη−
ρεσίας.

ii. Έντυπο αδείας εργασιών επισκευής μικρής κλίμακας 
με ενσωματωμένα γραμμικό σκαρίφημα του κτίσματος 
και υπολογισμό στεγαστικής συνδρομής.

β) Άδεια επισκευής πλημμυρόπληκτου κτιρίου για την 
αποκατάσταση βλαβών που επηρεάζουν την γενική ευ−
στάθεια του κτιρίου (βλάβες στα φέροντα στοιχεία).

Για την χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας επι−
σκευής απαιτείται η εκπόνηση μελέτης επισκευής των 
ζημιών από ιδιώτη μηχανικό.

Περιεχόμενα φακέλου επισκευής (για την περίπτωση 
β) :

i. Στοιχεία από το φάκελο αδείας του κτιρίου (άδειες, 
μελέτες, σχέδια, κ.τλ., εφόσον υπάρχουν, εις διπλούν).

ii. Δήλωση ανάθεσης−ανάληψης μελέτης και επίβλε−
ψης.

iii. Τοπογραφικό διάγραμμα ή οδοιπορικό σκαρίφημα 
(εις διπλούν).

iν. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατασκευής, κυρίως 
του δομικού συστήματος (γενική διάταξη Φ.Ο., διατομές, 
οργανισμός πλήρωσης, σχηματικές τομές) (εις διπλούν) 
και στατική μελέτη εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από 
την αρμόδια Υπηρεσία.

ν. Αποτύπωση βλαβών σε κάτοψη (εις διπλούν) − Φω−
τογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογεγραμμένες 
από τον ιδιώτη μηχανικό και τον ιδιοκτήτη.

vi. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει συνοπτική 
περιγραφή της τεχνικής επεμβάσεων με αναφορά στα 
σχέδια επεμβάσεων (εις διπλούν).

vii. Προμέτρηση − Προϋπολογισμός (εις διπλούν).
viii. Σχέδια επεμβάσεων (κατόψεις, ξυλότυποι, κλπ) στα 

οποία θα αποτυπώνονται οι επεμβάσεις που θα πραγμα−
τοποιηθούν και στοιχεία για υλικά−τεχνικές, αναγραφή 
λεπτομερειών, εις διπλούν.

ix. Έντυπο αδείας επισκευής.
x. Καθορισμός αμοιβής μηχανικού (εις διπλούν). xi. Δή−

λωση για το χαρακτήρα των ζημιών.
xii. Δήλωση αντισεισμικότητας και τήρησης συντελε−

στή (εφ’ όσον απαιτείται).
Αμοιβή Μηχανικών (για την περίπτωση β) :
i. H αμοιβή του Μηχανικού για την σύνταξη μελέτης 

και την επίβλεψη επισκευής θα ακολουθεί τις κείμενες 
διατάξεις και θα προσδιορίζεται από τον προϋπολογι−
σμό της μελέτης, ο οποίος θα συντάσσεται σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας (Υ.Α.Σ.) για 
την αποκατάσταση βλαβών από τα συμβάντα που ανα−
φέρονται στο θέμα της παρούσας (πλημμύρες της 1ης 
Οκτωβρίου 2005 σε περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης 
και Χαλκιδικής και από τις πλημμύρες του Μαρτίου 2006 
σε περιοχές του Ν. Έβρου).

ii. Τα παραστατικά πληρωμής της αμοιβής του Μηχα−
νικού προσκομίζονται στην Αρμόδια Υπηρεσία μαζί με 
την αίτηση για την έγκριση χορήγησης της Β΄ δόσης 
της Στεγαστικής Συνδρομής.

Αντίγραφο του στελέχους (εντύπου) των κατά τα πα−
ραπάνω χορηγουμένων αδειών επισκευής θα κοινοποιεί−
ται στην αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό γραφείο, 
στο Δήμο στα Διοικητικά όρια του οποίου υφίσταται το 
πλημμυρόπληκτο κτίριο καθώς και στο αρμόδιο Ι.Κ.Α.

Η χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής στους δικαι−
ούχους των περιπτώσεων (α) και (β) ορίζεται στα αναφε−
ρόμενα στις υπ’ αριθμ. (i) 2172/Α32/29.8.2006 (Φ.Ε.Κ.1281/
Β/11.9.2006) (ii) 96/Α32/29.8.2006 (Φ.Ε.Κ.1421/Β/27.9.2006) 
και (iii) 2348/Α32/2.6.2006 (Φ.Ε.Κ.744/Β/26.6.2006) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις, που αφορούν στις Οριοθετή−
σεις περιοχών και πιστωτικών διευκολύνσεων για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες της 1ης 
Οκτωβρίου 2005 σε περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης 
και Χαλκιδικής και από τις πλημμύρες του Μαρτίου 2006 
σε περιοχές του Ν. Έβρου.

iii. Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

F

    Αριθ. 14338/Η (5)
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3205/2003 « Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλ−

λήλων» άρθρο 16 παραγρ. 1.
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2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/31.12.2003 εγκύκλιο, του Γ.Λ.Κ. 
«περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003».

3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 389.856,00 ευρώ περίπου, σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν 
εγγραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ.19−110) 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, όπως θα 
διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης που θα 
εγκριθούν.

4. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για κάλυψη εποχιακών εκτάκτων ή επειγου−
σών αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέρα από 
τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας, για τους ακόλου−
θους 620 διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας του ΥΠΕΠΘ για χρονικό διάστημα από 1.11.2006 
έως 30.12.2006 και για μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επεί−
γουσες ή και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Κ.Υ. 
του ΥΠΕΠΘ.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των 389.856,00 ευρώ συνολικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 

F

    Αριθ. Φ2/125186/Β3 (6)
Αντικατάσταση− συμπλήρωση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 

Φ2/121871/ Β3/3.11.2005 υπουργικής απόφασης «Κα−
τάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 
(Β΄ 1517). 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του 

ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού 
και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 260).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

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

1. Η τελευταία πρόταση του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ2/121871/ 
Β3/3.11.2005 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη πτυχιού−
χων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 1517) αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π, 
είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής 
από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου 

Πανεπιστημίου ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου 
Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές 
γνωστικό αντικείμενο».

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
6 του άρθρου 2 της ίδιας υπουργικής απόφασης προ−
στίθενται οι ακόλουθες προτάσεις:

«Ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητής μπορεί να ορί−
ζονται, ελλείψει άλλων μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του ιδίου Τμή−
ματος, μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων που διδάσκουν 
το εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση έλλειψης μέλους 
ή μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του ιδίου Τμήματος, ως βαθμολογη−
τές ή αναβαθμολογητής μπορεί να ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. 
ή Ε.Π. άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου 
ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
που διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα. Η διόρθωση και 
η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνονται αποκλει−
στικά σε χώρο του Ιδρύματος που ορίζεται από το Δ.Σ. 
του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του 
Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και με την υποχρεωτική 
παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Κατατάξεων ή 
άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν μέλους της Επιτρο−
πής ή υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος».

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 της ίδιας υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Απαλλαγή από μαθήματα.
Οι κατατασσόμενοι δεν απαλλάσσονται από την εξέ−

ταση μαθημάτων ή ασκήσεων του Τμήματος υποδοχής 
που διδάχθηκαν στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. 
Κατ’ εξαίρεση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από 
την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν 
για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντι−
στοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος υποδοχής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
       Στην υπ’ αριθμ. Φ.12.1/108311/Β3/2.11.2006, ΦΕΚ 1609/

Β/2006, απόφαση στο α/α 17 της σελίδας 22136 των 
εκδόσεων ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΑΝΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ του 
συγγραφέα ΠΑΟΥΛ ΝΤΗΝΑΧ με τίτλο συγγράμματος 
Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ αντί του εσφαλμένου τμήμα−
τος διανομής ΠΤΔΕ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ στο σωστό τμήμα 
διανομής ΠΤΔΕ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ.

  (Από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)

 F
(8)

    Στην υπ’ αριθμ.  Φ.12.1/93772/Β3/29.11.2005 απόφαση, ΦΕΚ 
1667/Β/2005, στο α/α 25 της σελίδας 22915 του συγγρα−
φέα ΦΙΛΙΠΠΑ Ν. με τίτλο συγγράμματος ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
διορθώνεται αντί της εσφαλμένης επωνυμίας εκδότη 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΣΜΠΙΛΙΑΣ

στη σωστή επωνυμία εκδότη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΠΙ−
ΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ.
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2. Στην υπ’ αριθμ. Φ.12.1/74776/Β3/21.9.2006 απόφαση, 
ΦΕΚ 1409/Β/2006 , στο α/α 31 της σελίδας 18674 των 
εκδόσεων ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
IUS του συγγραφέα ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΥ Θ. διορθώνεται αντί 
του κενού κελιού στη στήλη ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

στο σωστό τίτλο συγγράμματος ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥ−
ΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

  (Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
 και Θρησκευμάτων)

F

(9)
       Στην υπ’ αριθμ. Υ4α/89645/2005 κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης», που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1519/τ.Β΄/16.10.2006 και ειδικότερα: 
στο τέλος του εδαφίου (Α) της παραγράφου (2) «Θέσεις 

Ιατρικής Υπηρεσίας» του άρθρου 16 «Θέσεις Προσωπι−
κού» (σελίδα 20264), προστίθεται η παράγραφος:

«Για την κατάληψη των βαθμίδων Δ/ντή και Επιμελητή 
Α΄, στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής του τίτλου μιας (1) εκ 
των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟ−
ΛΟΓΙΑΣ ‘Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ‘Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
‘Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται και η συνδρομή των προ−
ϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992».

  (Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης).

 F

(10)
      Στο ΦΕΚ 352/τ.Β΄/24.3.2006 που δημοσιεύθηκε η υπ’ 

αριθμ. 3022/10.3.2006 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας 
γίνεται η εξής διόρθωση:

όπου αναφέρεται το εσφαλμένο: (11.000,00 €)
τίθεται το ορθό: (22.000,00 €).

  (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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.gr*02017580512060008*

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.


		2007-02-14T21:51:21+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




