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(1)
Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» με διακριτικό τίτ−
λο «CHIPITA INTERNATIONAL S.A.» που έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37905/ΥΠΕ/4/00058/ν.3299/2004/
26.7.2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥ−
ΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» με διακριτικό τίτλο «CHIPITA
INTERNATIONAL S.A.» που αναφέρεται στην επέκταση
μονάδας παραγωγής τυποποιημένων τροφών, στη ΒΙΠΕ
Λαμίας του Νομού Φθιώτιδας, με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων
οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα
(2.828.180,00) €.
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο
ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα πέντε
(707.045,00) € που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων
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εξήντα τριών (989.863,00) € που αποτελεί ποσοστό 35%
της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται οτο
ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα μιας χιλι−
άδων διακοσίων εβδομήντα δύο (1.131.272,00) €.
ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 29.6.2006.
στ) Νέες θέσεις εργασίας δέκα έξι (16) άτομα μόνι−
μης απασχόλησης, έναντι είκοσι επτά (27) ατόμων στην
απόφαση υπαγωγής.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τε−
τρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν δέκα τριών
(456.113,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 16.5.2006.
στ) Νέες θέσεις εργασίας δέκα (10) άτομα μόνιμης
απασχόλησης, έναντι δέκα εννέα (19) ατόμων στην από−
φαση υπαγωγής.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εν−
νιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
σαράντα οκτώ (954.448,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

(3)
Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ALUMIL COATING SRB D.O.Ο.» που έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 2601/1998.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(2)
Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΜΕΣ Αποθηκευτική − Μεταφορική − Εμπορική Συ−
σκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο
«ΑΜΕΣ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
ν.3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37903/ΥΠΕ/4/00052/ν. 3299/2004/
26.9.2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΜΕΣ Αποθηκευτική − Μεταφορική − Εμπορική Συσκευ−
αστική Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΑΜΕΣ
Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονάδας Απο−
θήκευσης και Διακίνησης προϊόντων (logistics), στην
περιοχή Σχοινέζα του Δήμου Ασπροπύργου του Νομού
Αττικής, με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων
εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε
(5.126.995,00) €.
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλι−
άδων πεντακοσίων σαράντα επτά (1.568.547,00) € που
αποτελεί ποσοστό 30,60% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χι−
λιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ (1.794.448,00) € που
αποτελεί ποσοστό 35% της συνολικής ενισχυόμενης
δαπάνης της επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα τεσ−
σάρων χιλιάδων (1.764.000,00) €.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37899/ΕΣΟΑΒ/ΥΠΕ/1/00003/Β3/Δημο−
κρατία της Σερβίας/26.9.2006 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση −οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ALUMIL COATING SRB D.O.O.», που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας βαφής προφίλ αλουμινίου στο Βελι−
γράδι Σερβίας, με τους εξής όρους:
• Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκα−
τομμυρίων εννιακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων
είκοσι τεσσάρων ευρώ (4.916.924,00 €).
• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων
τριακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (2.147.314,00) € που
αποτελεί ποσοστό 43,70% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα πέ−
ντε χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ (1.475.077,00) € που
αποτελεί ποσοστό 30% της συνολικής ενισχυόμενης
δαπάνης της επένδυσης.
• Το ύψος του τραπεζικού δανείου στο ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ (1.294.533,00) € για το
οποίο δεν χορηγείται επιδότηση επιτοκίου.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
25.4.2006.
• Θέσεις εργασίας: είκοσι οκτώ (28) άτομα έναντι
τριάντα τεσσάρων (34) προβλεπομένων στην εγκριτική
απόφαση.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κατα−
βολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού ενός εκα−
τομμυρίου τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν
εβδομήντα επτά ευρώ (1.469.177,00) €.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
F
(4)
Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«GJIROFARMA S.A.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 2601/1998.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37897/ΕΣΟΑΒ/ΥΠΕ/1/00046/ΑΛΒΑ−
ΝΙΑ/ν.2601/1998/26.9.2006 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση −οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρεί−
ας «GJIROFARMA S.A.», που αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο
Αργυρόκαστρο Αλβανίας, με τους εξής όρους:
• Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυ−
ρίου εξήντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός
ευρώ (1.061.541 €).
• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εβδομήντα
εννέα ευρώ (743.079,00) € που αποτελεί ποσοστό 70%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα
δύο ευρώ (318.462,00) € που αποτελεί ποσοστό 30% της
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 31.3.2006.
• Θέσεις εργασίας δεκατέσσερα (14) άτομα έναντι
είκοσι πέντε (25) προβλεπομένων στην εγκριτική από−
φαση.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού τριακο−
σίων δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ
(317.188,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
F
Αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1
(5)
Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο
Δημοτικό Σχολείο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 παρ. 6 και 7 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.
Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

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
(Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/
Β΄/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204/13.2.2006).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
η οποία θα προσδιορισθεί στις αποφάσεις σύστασης
των αναγκαίων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
αποφασίζουμε:
Η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορί−
ζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς
ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια
και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα
(1) δάσκαλο ως εξής:
Μαθητές
Δάσκαλοι
Οργανικότητα
10 έως 15
16 έως 30
31έως 45
46 έως 100
101 έως 125
126 έως 150
151 έως 175
176 έως 200
201 έως 225
226 έως 250
251 έως 275
276 έως 300

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Μονοθέσιο
Διθέσιο
Τριθέσιο
τετραθέσιο
πενταθέσιο
Εξαθέσιο
Επταθέσιο
Οκταθέσιο
Εννιαθέσιο
Δεκαθέσιο
Ενδεκαθέσιο
Δωδεκαθέσιο

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2006−2007 .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1
(6)
Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄),
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
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
(Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/
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Β΄/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄ 204/13.2.2006).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
η οποία, όμως, θα προσδιορισθεί στις αποφάσεις σύστα−
σης των αναγκαίων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
αποφασίζουμε:
Τα Νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια και διθέσια. Μονο−
θέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από επτά (7) έως
είκοσι πέντε (25) νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία
φοιτούν από είκοσι έξι (26) έως πενήντα (50) νήπια.
Ο αριθμός των νηπίων ανά Νηπιαγωγό ορίζεται στα
25 νήπια.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2006−2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 20159
(7)
Επανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Πα−
ραλαβής του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου Υποστήριξης του ΟΕΕΚ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το νόμο υπ’ αριθμ. 2860/2000 που αναφέρεται στη
Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχο του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης.
2. Το π.δ. 4/2002 περί «Εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής
βοήθειας−στήριξης και διαχείρισης των αντιστοίχων
πόρων»
3. Τις διατάξεις του π.δ. 394/1996/ΚΕΦ. Δ΄ ειδικών
Διατάξεων/Άρθρο 38 περί «Συγκρότησης συλλογικών
οργάνων».
4. Την κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1533/Β΄/14.12.2000) για σύσταση
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης», του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, καθώς και τις σχετικές τροποποι−
ήσεις της.
5. Την υπ’ αριθμ. 35235/ΣΤ5/16.4.2004 (ΦΕΚ 583/19.4.2004/
τ.Β΄) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής»,
καθώς και τις σχετικές τροποποιήσεις της.
6. Την υπ’ αριθμ. 23553/24.12.2004 Προκήρυξη του Γενι−
κού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ, ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού
με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υπο−
στήριξης του ΟΕΕΚ».
7. Την υπ’ αριθμ. 17133/1.9.2005 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα ΥΠΕΠΘ με θέμα: Έγκριση Πρακτικού Αξιολό−
γησης Οικονομικών Προσφορών και Τελικής Βαθμολογί−
ας Συνολικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης – Εισήγησης Ανάθεσης
για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
Υποστήριξης του ΟΕΕΚ», καθώς και Κατακύρωση του
έργου του εν λόγω διαγωνισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. .18004/13.9.2005 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ με θέμα: Ανάθεση του έργου
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης
του ΟΕΕΚ» στην ένωση των εταιρειών BRAINSTORMING
Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΟΙ Α.Ε.
9. Την υπ’ αριθμ. 19224/27.9.2005 Σύμβαση Ανάθεσης
Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υπο−
στήριξης του ΟΕΕΚ» μεταξύ ΥΠΕΠΘ – ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και
της ένωσης των εταιρειών BRAINSTORMING Ε.Π.Ε. Σύμ−
βουλοι Επιχειρήσεων – ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
10. Την υπ’ αριθμ. 19227/27.9.2005 (ΦΕΚ 1510/Β/3.11.2005)
απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΕΠΘ και Προέδρου της Ε.Π. του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακο−
λούθησης και Παραλαβής του έργου Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης του ΟΕΕΚ».
11. Την υπ’ αριθμ. 19504/15.9.2006 απόφαση του Γ.Γ.
του ΥΠΕΠΘ και Προέδρου της Ε.Π. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με
θέμα: «Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης και Παραλαβής του έργου Παροχή Υπη−
ρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης του ΟΕΕΚ»,
αποφασίζεται:
Η επανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης και Παραλαβής του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τε−
χνικού Συμβούλου Υποστήριξης του ΟΕΕΚ» με κωδικό
MIS «98972», σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ.
19224/27.9.2005 Σύμβασης Ανάθεσης του εν λόγω έρ−
γου μεταξύ ΥΠΕΠΘ – ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και της ένωσης των
εταιρειών BRAINSTORMING Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρή−
σεων – ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. αποτελούμενη από
τους:
• Ηλιοπούλου Ειρήνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΟΕΕΚ πρόεδρο
της Επιτροπής και τα μέλη,
• Καρτσιώτου Ιφιγένεια, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Κατάρτισης του ΟΕΕΚ.
• Σπυρίδου Αντώνη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ορ−
γάνωσης και Πληροφορικής του ΟΕΕΚ.
• Βαδαλούκα Γιάννη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικού του ΟΕΕΚ.
• Κωστούλα Θεόφιλο, στέλεχος της Μονάδας Β3 της
ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ.
H Τεχνική και Γραμματειακή Υποστήριξη θα παρέχεται
από τις:
α) Κορώνη Σοφία υπάλληλο του ΟΕΕΚ και β) Πέππα
Ελένη υπάλληλο του ΥΠΟΙΟ.
Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παρα−
λαβής συνίσταται
• στην παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της
με υπ’ αριθμ. 19224/27.9.2005 Σύμβασης Ανάθεσης Έργου
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης
του ΟΕΕΚ» μεταξύ ΥΠΕΠΘ – ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και της ένω−
σης των εταιρειών BRAINSTORMING Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων – ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
• Στην εισήγηση στην αναθέτουσα αρχή εκτέλεσης
διαφόρων εργασιών από το ΤΣΥ με τους απαιτούμενους
ανθρωπομήνες απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους
της Σύμβαση και του τεύχους Προκήρυξης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• Στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου και στην
έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην Σύμβαση και στην έκδοση
βεβαίωσης ολοκλήρωσης του έργου.
Ειδικότερα:
Με την έναρξη ισχύος της σύμβασης η Επιτροπή σε
άμεση συνεργασία με τον Ανάδοχο εισηγείται στην ανα−
θέτουσα αρχή τον προγραμματισμό εκτέλεσης όλων
των εργασιών του ΤΣΥ του 1ου τριμήνου που αφορούν
στις ενότητες Γ, Δ, Ε, και ΣΤ − (της μόνιμης ομάδας
έργου και των υπολοίπων στελεχών της ομάδας έργου)
− με τους απαιτούμενους ανθρωπομήνες απασχόλησης
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβαση και του τεύχους
Προκήρυξης. Στην περίπτωση εκτάκτων αναγκών εκτέ−
λεσης εργασιών που προκύπτουν κατά την διάρκεια
του τριμήνου και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον προ−
γραμματισμό, η Επιτροπή εισηγείται κάθε φορά στην
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την προαναφερόμενη δι−
αδικασία την εκτέλεση αυτών των νέων εργασιών. Κατά
την έναρξη κάθε επόμενου τριμήνου επαναλαμβάνονται
από την Επιτροπή οι παραπάνω διαδικασίες.
Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες των τριών στε−
λεχών της μόνιμης Ομάδας Έργου (Συντονιστής – Σύμ−
βουλος – Διοικητικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης),
η Επιτροπή μεριμνά για την σωστή τήρηση ημερήσι−
ου παρουσιολογίου με τις υπογραφές των στελεχών
από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΕΕΚ, τα οποία και θα
παραλαμβάνει μαζί με τις τριμηνιαίες απολογιστικές
εκθέσεις.
Η διάρκεια του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής ορίζεται από την 27.9.2005 έως τη λήξη
του έργου Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
Υποστήριξης του ΟΕΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ισχύουσα σχετική σύμβαση ανάθεσης.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται, ενώ οι εργασί−
ες θα πραγματοποιούνται εκτός υποχρεωτικού ωραρίου
της ΕΥΔ του ΕΠΕΑΕΚ.
Η αμοιβή της γραμματειακής υποστήριξης της Επι−
τροπής θα καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση,
βάσει του ν. 3205/2003.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 11568
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15709/19.12.2005 απόφασης
«Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης για το έτος 2006» (ΦΕΚ
1854/29.12.2005).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς
διατάξεις» ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003.
2. Το π.δ. 122/17.3.2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004).
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3. Το π.δ. 32/15.2.2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνη−
σης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006).
4. Το γεγονός της έλλειψης προσωπικού των υπηρε−
σιών του Υπουργείου ειδικά κατόπιν των αυξημένων
αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από την ψήφιση του
ν.3270/2004 «αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής
Ανάπτυξης».
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την
παρούσα απόφαση ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00
ευρώ (κα 0511) στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πί−
στωση ευρώ 1.100.000,00 στον τακτικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου Τουρισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 15709/19.12.2005 (ΦΕΚ 1854/Α/29.12.2005)
απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 15709/19.12.2005
«Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Υπουργείου
Τουρισπκής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ/Α/29.12.2005) και συμπλη−
ρώνουμε την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης από
1.9.2006 έως και 31.12.2006 για είκοσι πέντε (25) μονίμους
υπαλλήλους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
και δέκα (10) μονίμους αποσπασμένους για εξήντα (60)
ώρες απογευματινές κατά μήνα και κατ’ άτομο.
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 15709/19.12.2005 απόφαση
ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
(9)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή
ΜΑΓΓΟΥΣ (MANGUSH) ΑΛΕΞΑΝΤΡ (OLEKSANDR) του
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ και της ΕΛΕΝΑΣ κ.λπ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.21496/7427/22.9.2006 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΜΑΓΓΟΥΣ
(MANGUSH) ΑΛΕΞΑΝΤΡ (OLEKSANDR) του ΒΛΑΝΤΙ−
ΜΙΡ και της ΕΛΕΝΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν.
3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας».
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 20488/8045/22.9.2006 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΑΒΡΑΪΜΟΒ
(AVRAIMOV) ΑΛΕΞΕΪ (OLEKSIY) του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ και της
ΤΑΤΙΑΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας».
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.6753/6030/22.9.2006 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
(KIRIAKIDI) ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (VICTORIA) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και
της ΛΥΔΙΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας».

20150

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.10244/6826/22.9.2006 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΜΠΟΥΖΑΤΖΗ
(BUZADZHY) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (LYUDMYLA) του ΙΒΑΝ και
της ΒΙΡΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας».
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.15812/6951/22.9.2006 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΣΤΟΦΑΡΑΝΤΟΒΑ
(STOFARANDOVA) ΕΥΓΚΕΝΙΑ (EVGENIA) του ΑΒΡΑΑΜ
και της ΕΥΘΥΜΙΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του
ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί Κυρώσεως του Κώ−
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ.11473/8958/22.9.2006 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΛΟΜΠΑΝΚΟΒΑ
(LOBANKOVA) ΟΛΓΑΣ (OLGA) του ΓΙΟΥΡΙ και της ΒΑ−
ΛΕΝΤΙΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας».
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ.19677/8015/22.9.2006 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΧΙΟΝΙΔΗ(KHIONIDI)
ΓΙΟΥΡΙ (IOYRI) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, περί
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217
Α΄) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας».

«Γενικό Εμπορικό Μητρώο………» (ΦΕΚ 297 τ. Α΄), σε συνδυ−
ασμό με τις υπ’ αριθμ. 4781/26.3.2003 και 7148/19.4.2005
αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και
Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ωράριο λειτουργίας
πρατηρίων υγρών καυσίμων».
6. Τις υπ’ αριθμ. 9438/3.6.2003, Δ1/Α/14752/26.8.2003
και 13807/25.7.2005 εγκυκλίους του Υπουργείου Ανά−
πτυξης «Ωράριο Λειτουργίας των πρατηρίων Υγρών
καυσίμων».
7. Τo υπ’ αριθμ. 267/31.8.2006 έγγραφο της Ένωσης
Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και Σταθμών Αυτοκι−
νήτων Θεσσαλονίκης και Περιοχής «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ−
ΦΟΡΟΣ».
8. Την ανάγκη ρύθμισης του ωραρίου εκ περιτροπής
λειτουργίας των καταστημάτων διανομής πετρελαιο−
ειδών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, απο−
φασίζουμε:
Α) Για το χρονικό διάστημα της ημερήσιας λειτουργί−
ας τους κατά τις Κυριακές και αργίες (06.00 μέχρι 21.00),
τα πρατήρια υγρών καυσίμων (καταστήματα διανομής
πετρελαιοειδών) στο Νομό Θεσ/νίκης, κατά την χειμε−
ρινή περίοδο (Οκτώβριο έως Απρίλιο) θα λειτουργούν
εκ περιτροπής υποχρεωτικά σε ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) επί του συνόλου των καταστημάτων του
νομού, μόνο τα πρατήρια που είναι στους αντίστοιχους
συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπα−
στο μέρος της απόφασης αυτής.
Β) Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2006
έως την 30η Απριλίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2006

Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
Αριθμ. 22/3550
(10)
Εκ περιτροπής λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων
(καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών) στο Νομό
Θεσ/νίκης, κατά τις Κυριακές και αργίες (Ημερήσια
λειτουργία) της χειμερινής περιόδου (Οκτώβριο έως
Απρίλιο).

Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 22/3520
(11)
Εκ περιτροπής λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων
(καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών) στο Νομό
Θεσ/νίκης, κατά το διάστημα πέραν του ωραρίου
ημερήσιας λειτουργίας (Διανυκτερεύσεις) της χει−
μερινής περιόδου (Οκτώβριο έως Απρίλιο).

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 15
του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύ−
σταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας….» (ΦΕΚ 205 τ.
Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
π.δ. 369/1989 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των
Νομαρχιών» (ΦΕΚ 164 τ. Α΄).
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1545/
τ.Β΄/15.10.2004).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 «Ρύθμι−
ση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων……..»
(ΦΕΚ 112 τ. Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του β.δ/
τος 748/1966.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νέου ν. 3419/2005

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 15
του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύ−
σταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας….» (ΦΕΚ 205
τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
π.δ. 369/1989 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των
Νομαρχιών» (ΦΕΚ 164 τ.Α΄).
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1545/
τ.Β΄/15.10.2004).
4. Τις διατάξεις του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων
εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων……..» (ΦΕΚ 112
τ.Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3377/2005
«Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργί−
ας……..» (ΦΕΚ 202 τ.Α΄).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νέου ν. 3419/2005
«Γενικό Εμπορικό Μητρώο………» (ΦΕΚ 297 τ.Α΄), σε συνδυ−
ασμό με τις υπ’ αριθμ. 4781/26.3.2003 και 7148/19.4.2005
αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και
Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ωράριο λειτουργίας
πρατηρίων υγρών καυσίμων».
6. Τις υπ’ αριθμ. 9438/3.6.2003, Δ1/Α/14752/26.8.2003
και 13807/25.7.2005 εγκυκλίους του Υπουργείου Ανά−
πτυξης «Ωράριο Λειτουργίας των πρατηρίων Υγρών
καυσίμων».
7. Τo υπ’ αριθμ. 267/31.8.2006 έγγραφο της Ένωσης
Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και Σταθμών Αυτοκι−
νήτων Θεσσαλονίκης και Περιοχής «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ−
ΦΟΡΟΣ».
8. Την ανάγκη ρύθμισης του ωραρίου εκ περιτροπής λει−
τουργίας των καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών, για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, αποφασίζουμε:
Α) Για το χρονικό διάστημα πέραν του ωραρίου ημε−
ρήσιας λειτουργίας τους (Διανυκτερεύσεις από 21:00
μέχρι 06:00), τα πρατήρια υγρών καυσίμων (καταστή−
ματα διανομής πετρελαιοειδών) στο Νομό Θεσ/νίκης,
κατά την χειμερινή περίοδο (Οκτώβριο έως Απρίλιο)
θα λειτουργούν:
i) εκ περιτροπής υποχρεωτικά από 21:00 μέχρι 24:00
από τους πίνακες Νο 1, Νο 2, Νο 3, Νο 4 και Νο 5 και
προαιρετικά από τους ανωτέρω πίνακες από 24:00 μέχρι
06:00, και
ii) υποχρεωτικά από τον πίνακα Νο 6.
Β) Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2006
έως την 30η Απριλίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2006
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.12.1/140991./Β3/9.5.2006 Υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 577/Β/2006), στο α/α 34 της σελίδας
7537 των εκδόσεων ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘ. & ΣΙΑ O.E. ΤΥΠΟ−
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΩΝ του συγγραφέα ΚΑΜΠΙΤΣΗ Χ. με τίτλο συγ−
γράμματος Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ − ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ γίνονται οι εξής
διορθώσεις
Από τα εσφαλμένα:
1) ΤΙΜΗ 2004−2005 (33,00)
2) ΦΕΚ 1693/Β/05
3) ΤΙΜΗ 2005−2006 (+0%) (33,00)
Στα ορθά:
1) ΤΙΜΗ 2004−2005 (34,35)
2) ΦΕΚ 465/Β/2006
3) ΤΙΜΗ 2005−2006 (+0%) (34,35)
(Από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
F
(13)
Στην υπ’ αριθμ. 14606/23.8.2006 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1269/8.9.2006 τεύχος Β΄ γίνεται η εξής διόρ−
θωση,
από το εσφαλμένο, για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους
στο ορθό, για χρονικό διάστημα έως το τέλος του
τρέχοντος έτους.
(Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ 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
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• 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.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• 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.
* 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.
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

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

*02015071310060008*

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr

