ΦΕΚ B 237/2007
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.
1
Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002.
2
Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 22711/Β 1288/21.6.2005 απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
3
Έγκριση υπερωριακής εργασίας οδηγών του Υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Μ.Τ.Π.Υ.
για το έτος 2007.
4
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας
ΘΡΙΑΣΙΟ
5
Παράταση προθεσμίας της παρ. 20, του άρθρου 31 του ν. 3431/2006.
6
Aπόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την ομογενή Αρζουμάνοβα Σοφίας
(ARZUMANOVA SOFIA) σύζυγος Αρζουμάνωβ Γεώργιου το γένος Τακάεβ Σαμψών.
7
Παροχή άδειας για τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία
ALICO AIG ΑΕ∆ΑΚ.
8
Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Αντιπρυτάνεις του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
9
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53059
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α΄/19.7.2004)
«Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο
τομέα».
2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του
∆ημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους
ΟΤΑ».
3) Τις υπ’ αριθμ. 846/21.9.2005, 475/30.1.2006, 533/3.2.2006, 630/8.2.2006,
1047/18.5.2006, 435/27.1.2006 και 781/9.3.2006 αποφάσεις του ΑΣΕΠ.
4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001) «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.
5) Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο
κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Νομικών
Προσώπων ∆ημόσιου ∆ικαίου».
6) Το γεγονός ότι στους αναφερόμενους στην απόφαση αυτή φορείς δεν υφίστανται

στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας τους κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων ειδικοτήτων.
7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄
98).
8) Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄/1995). «Συγχώνευση των
Υπουργείων Προεδρίας στους Κυβερνήσεως και Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
9) Την υπ’ αριθμ. ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β/24.3.2004) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών,
∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
17398/13.9.2005 απόφαση όμοια (Β΄1284/13.9.2005).
10) Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
11) Την υπ’ αριθμ. 37930/∆Ι0Ε 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ1432/Β΄) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/∆ΙΟΕ 179/9.2.2006 απόφαση όμοια (Β΄
204/13.2.2006).
12) Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
13) Τα σχετικά πρακτικά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των οικείων ΟΤΑ α΄
βαθμού, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στους κατωτέρω φορείς των ΟΤΑ α΄ βαθμού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα,
ειδικότητα και αριθμό, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ/
ΝΠ∆∆ ΟΤΑ ΕΚΠ/ΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
∆ΗΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ∆Ε ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ 1
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ 7
(μερικής απασχόλησης
36 ώρες
μηνιαίως)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ) 1
(μερικής απασχόλησης 60 ώρες μηνιαίως)
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΙΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΤΕΝΟΡΟ) 1
(μερικής απασχόλησης
8 ώρες
εβδομαδιαίως)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΙΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ (∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ) 1
(Μερικής απασχόλησης
4 ώρες
εβδομαδιαίως)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΙΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΦΛΑΟΥΤΟ-ΦΛΟΓΕΡΑ) 1
(Μερικής απασχόλησης
10 ώρες
εβδομαδιαίως)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΙΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ) 1
(Μερικής απασχόλησης
20 ώρες
εβδομαδιαίως)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΙΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΠΙΑΝΟ) 1
(Μερικής απασχόλησης
12 ώρες
εβδομαδιαίως
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΙΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΠΙΑΝΟ) 1
(Μερικής απασχόλησης
15 ώρες
εβδομαδιαίως
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΙΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΠΙΑΝΟ) 1
(Μερικής απασχόλησης
17 ώρες
εβδομαδιαίως
Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ανέρχεται
στο συνολικό ποσό των 225.100 Ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τους
προϋπολογισμούς των οικείων φορέων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, στους οποίους έχει
εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψή της. Κατά το τρέχον έτος η
ανωτέρω δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των 205.000 Ευρώ περίπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Π. ∆ΟΥΚΑΣ
F
Αριθμ. 1008600/37/Α0013
(2)
Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 47 του ν. 3028/2002.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3028/2002 (άρθρο 47 παράγραφοι 1, 3 και 4) «Για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄153),
β) του ν. 2238/1994 (άρθρο 31 παραγρ. 1) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151),
γ) του άρθρου 82 παρ. 7 του Κώδικα ∆ιατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, ∆ωρεών,
Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία ο οποίος κυρώθηκε με το
ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α΄266),
δ) του ν. 2190/1994 (άρθρο 30 παρ. 6) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28),
ε) του π.δ. 63/2005 (άρθρο 90) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
στ) του π.δ.191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ Α΄ 146),
ζ) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57),
η) την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων
Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄153).
2. Την υπ’ αριθμ. 37930/∆ΙΟΕ 1264/2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432).
3. Το υπ’ αριθμ. 4349/12.10.2005 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Πολιτισμού.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
Συνιστούμε ειδική εκτιμητική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη ως εξής:
1) Έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως Πρόεδρο,
2) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, με
αναπληρωτή τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος Φορολογίας Κληρονομιών και
∆ωρεών,
3) Έναν μόνιμο υπάλληλο του ΥΠΠΟ του κλάδου (α) ΠΕ Αρχαιοτήτων (β) ΠΕ
Ιστορικών Τέχνης (γ) ΠΕ Λαογράφων Εθνολόγων,
4) Τον Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών
Συλλογών,
5) Τον Προϊστάμενο του κρατικού μουσείου στο οποίο πρόκειται να κατατεθούν τα
μεταβιβαζόμενα στο ∆ημόσιο, λόγω δωρεάς ή εξόφλησης οφειλομένου φόρου
κληρονομιάς ή δωρεάς, κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης ή τον
Προϊστάμενο του αναγνωρισμένου κατά το άρθρο 45 ν. 3028/2002 από τον Υπουργό
Πολιτισμού μουσείου, στο οποίο πρόκειται να κατατεθούν τα μεταβιβαζόμενα σ’ αυτό,
λόγω δωρεάς, κινητά μνημεία, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρατικό μουσείο, για
να κατατεθούν τα μεταβιβαζόμενα στο ∆ημόσιο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου
47 εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, τον Προϊστάμενο του εποπτευόμενου ουσιαστικά
και αναγνωρισμένου κατά το άρθρο 45 ν. 3028/2002 από το Υπουργείο Πολιτισμού
μουσείου, στο οποίο πρόκειται να κατατεθούν τα άνω πολιτιστικά αγαθά (εικαστικά ή
άλλα έργα τέχνης).

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για μια τριετία και
εδρεύει στην Αθήνα.
Με την απόφαση συγκροτήσεως της Επιτροπής ορίζονται και οι νόμιμοι
αναπληρωτές αντίστοιχης ιδιότητας των τακτικών μελών. Επίσης, με την ίδια
απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής και ο νόμιμος αναπληρωτής του,
που είναι μόνιμοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟ. Τα μέλη της Επιτροπής υπό στοιχεία 3 α),
β), γ) εναλλάσσονται ανάλογα με το είδος του εκτιμώμενου αντικειμένου, ώστε η
Επιτροπή να είναι πάντοτε πενταμελής.
Άρθρο 2
Η Επιτροπή είναι αρμόδια:
α) Για την εκτίμηση της χρηματικής αξίας κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται στο
ν. 3028/2002, τα οποία μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο ∆ημόσιο ή σε Μουσεία
αναγνωρισμένα από τον Υπουργό Πολιτισμού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 47 του ν. 3028/2002.
β) Για την εκτίμηση της χρηματικής αξίας κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται στο
ν. 3028/2002, ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης, τα οποία μεταβιβάζονται στο
∆ημόσιο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002, για
την ολική ή μερική εξόφληση του φόρου που οφείλεται σε περιπτώσεις κληρονομιάς,
κληροδοσίας ή δωρεάς με αντικείμενο κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα
τέχνης.
Άρθρο 3
Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα συλλογικά όργανα
του ∆ημοσίου και προβαίνει στην εκτίμηση της χρηματικής αξίας των αντικειμένων,
μετά από αυτοψία. Για την εκτίμηση της χρηματικής αξίας των κινητών μνημείων, ή
εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης, λαμβάνονται υπόψη η σημασία και η αξία τους
από ιστορικής, αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής, λαογραφικής,
εθνολογικής, κοινωνικής και τεχνικής απόψεως, η σπανιότητα τους και οι τιμές στην
εγχώρια και διεθνή αγορά.
Άρθρο 4
Καθορίζουμε τον τρόπο μεταβίβασης κινητών μνημείων ή εικαστικών ή άλλων έργων
τέχνης στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν.
3028/2002 ως ακολούθως:
α) Όταν αντικείμενο κληρονομιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς είναι κινητό μνημείο ή
εικαστικό ή άλλο έργο τέχνης, ο υπόχρεος σε φόρο - κληρονόμος, κληροδόχος,
δωρεοδόχος, μπορεί να καταβάλει μερικά ή ολικά το φόρο, που αναλογεί σε αυτό, σε
είδος, με μεταβίβαση στο ∆ημόσιο κινητού μνημείου ή εικαστικού ή άλλου έργου
τέχνης ίσης αξίας με το φόρο. Το μεταβιβαζόμενο κινητό μνημείο ή εικαστικό ή άλλο
έργο τέχνης μπορεί να είναι αντικείμενο του φόρου ή μη και να ανήκει κατά πλήρη
κυριότητα και όχι κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου στον υπόχρεο σε φόρο, που ζητά την
εξόφληση του φόρου με την παραχώρηση. Στην περίπτωση που το κινητό μνημείο ή
εικαστικό ή άλλο έργο τέχνης είναι αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς και
ανήκει κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου στους κληρονόμους ή δωρεοδόχους, μπορεί να
μεταβιβασθεί από όλους τους συγκυρίους ή από έναν από αυτούς, αλλά στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί διανομή μεταξύ αυτών.
β) Ο υπόχρεος σε φόρο υποβάλλει την αίτηση για μεταβίβαση στον προϊστάμενο της
αρμόδιας για τη φορολογία ∆.Ο.Υ., συνοδευόμενη από λεπτομερή κατάλογο των
αντικειμένων. Στην περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο κινητό μνημείο ή εικαστικό ή
άλλο έργο τέχνης είναι αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, η αίτηση για
μεταβίβαση υποβάλλεται με την οικεία δήλωση φόρου ή μέχρι την έκδοση της
πράξης προσδιορισμού του φόρου. Στην περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο κινητό
μνημείο ή εικαστικό ή άλλο έργο τέχνης δεν είναι αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς
ή δωρεάς, η αίτηση για μεταβίβαση υποβάλλεται με την οικεία δήλωση φόρου ή μέχρι
το στάδιο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Με την αίτηση συνυποβάλλονται
αντίγραφο της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή του συμβολαίου
της δωρεάς αντίστοιχα. Η ∆.Ο.Υ. διαβιβάζει το φάκελο στην αρμόδια ∆ιεύθυνση της

Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, η οποία, μετά από αυτοψία, παραπέμπει την
υπόθεση στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο, όταν πρόκειται περί μνημείων, ή στον
Προϊστάμενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, όταν πρόκειται περί
εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης.
γ) Κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η εξέταση του σχετικού
αιτήματος, ο Προϊστάμενος της ∆.Ο.Υ. δύναται:
γα) να προβαίνει σε συμψηφισμό (άρθρο 83 του
ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.∆.Ε.) των απαιτήσεων του αιτούντος κατά του ∆ημοσίου με τις
οφειλές του προς το ∆ημόσιο για την εξόφληση των οποίων ζητά να παραχωρήσει τα
κινητά,
γβ) να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας μέχρι την υπογραφή του πρωτοκόλλου
παράδοσης,
γγ) να λαμβάνει μέτρα είσπραξης προς διασφάλιση των συμφερόντων του ∆ημοσίου.
δ) Μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου ή του Προϊσταμένου της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, αντίστοιχα, εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία συναινεί για τη μεταβίβαση των συγκεκριμένων
αντικειμένων στο ∆ημόσιο και ορίζει το κρατικό μουσείο στο οποίο πρόκειται να
κατατεθούν τα ως άνω αντικείμενα (πολιτιστικά αγαθά) ή σε περίπτωση που δεν
υπάρχει κρατικό μουσείο για να κατατεθούν τα μεταβιβαζόμενα στο ∆ημόσιο
εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, στο ουσιαστικά εποπτευόμενο και αναγνωρισμένο από
το Υπουργείο Πολιτισμού μουσείο, στο οποίο πρόκειται να κατατεθούν προς έκθεση
τα άνω εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, εφόσον τα τελευταία συνδέονται, καταρχήν, με
τους σκοπούς του και παρέχονται τα εχέγγυα για την προστασία και τη διασφάλιση
κατάλληλων συνθηκών διατήρησης, φύλαξης και έκθεσης.
ε) Η Επιτροπή συντάσσει εκτιμητική έκθεση σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται
από όλα τα μέλη και διαβιβάζονται στην αρμόδια ∆ιεύθυνση της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. και στον ενδιαφερόμενο, εντός
προθεσμίας έξι μηνών, αφότου ο φάκελος περιήλθε στη γραμματεία της Επιτροπής.
στ) Ως αξία των παραχωρούμενων κινητών μνημείων ή εικαστικών ή άλλων έργων
τέχνης λαμβάνεται υποχρεωτικά εκείνη που προσδιορίζεται από την ειδική εκτιμητική
Επιτροπή που συγκροτείται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής,
βάσει της οποίας υπολογίζεται και ο οικείος φόρος. Σε καμία περίπτωση δεν
αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας των παραχωρούμενων
αντικειμένων και του φόρου που αναλογεί στα κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα
έργα τέχνης. Αν, μετά τον προσδιορισμό της αξίας, ο υπόχρεος σε φόρο
αμφισβητήσει την αξία θεωρώντας ότι αυτή είναι ανώτερη ή κατώτερη της
πραγματικής, έχει τη δυνατότητα αφενός να προσφύγει κατά της πράξης
προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς στα διοικητικά δικαστήρια, εφόσον
τα παραχωρούμενα κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης αποτελούν
αντικείμενο του φόρου, και αφετέρου να ανακαλέσει, εν όλω ή εν μέρει, την αίτησή
του για την παραχώρηση των αντικειμένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την
προϋπόθεση ότι θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα της εκτίμησης.
ζ) Η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των κινητών μνημείων, εικαστικών ή άλλων
έργων τέχνης στο ∆ημόσιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού,
συντελείται με την παράδοση αυτών στον προϊστάμενο του αρμόδιου κρατικού
μουσείου, στο οποίο αυτά κατατίθενται, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρατικό
μουσείο για να κατατεθούν τα μεταβιβαζόμενα στο ∆ημόσιο εικαστικά ή άλλα έργα
τέχνης, στον προϊστάμενο του ουσιαστικά εποπτευόμενου και αναγνωρισμένου από
το Υπουργείο Πολιτισμού μουσείου, στο οποίο, σύμφωνα με την απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού της παραγράφου υπό στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου αυτά
κατατίθενται. Κατά την παράδοση αυτών συντάσσεται εις τριπλούν πρωτόκολλο και
υπογράφεται, κατά περίπτωση, από τον προϊστάμενο του άνω κρατικού μουσείου ή
προκειμένου περί εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης από τον προϊστάμενο του
ουσιαστικά εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και αναγνωρισμένου από
αυτό, μουσείου, στο οποίο, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού της

άνω παραγράφου υπό στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, αυτά κατατίθενται και από
τον υπόχρεο σε φόρο, στον οποίο παραδίδεται ένα αντίγραφο. Στο πρωτόκολλο
παράδοσης αναφέρονται το ποσό του φόρου, για την εξόφληση του οποίου
παραχωρείται το κινητό μνημείο ή εικαστικό ή άλλο έργο τέχνης, τα στοιχεία του
κληρονομουμένου και του κληρονόμου και η ημερομηνία θανάτου ή, στην περίπτωση
δωρεάς, τα στοιχεία του δωρητή και του δωρεοδόχου και τα στοιχεία του οικείου
συμβολαίου.
η) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των κινητών μνημείων,
εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο ∆ημόσιο, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω
διατάξεων, ο προϊστάμενος του αρμόδιου κρατικού μουσείου στο οποίο αυτά
κατατίθενται, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρατικό μουσείο για να κατατεθούν
τα μεταβιβαζόμενα στο ∆ημόσιο εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, ο προϊστάμενος του,
ουσιαστικά εποπτευόμενου και αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού,
μουσείου, στο οποίο σύμφωνα με την άνω απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού αυτά
κατατίθενται, υποχρεούται να αποστείλει αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης
στον προϊστάμενο της αρμόδιας ∆.Ο.Υ., ο οποίος προβαίνει στις απαιτούμενες
ενέργειες για συμψηφισμό του φόρου που αναλογεί στην αξία του αντικειμένου που
μεταβιβάσθηκε. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του ποσού αυτού
υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για μεταβίβαση του
κινητού μνημείου ή εικαστικού ή άλλου έργου τέχνης για εξόφληση του φόρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 5609/Β258
(3)
Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 22711/Β 1288/21.6.2005 απόφασης του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργίαν του χρηματοδοτικού
συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 5, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και για τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
3. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995) «Περί Κώδικος
∆ημοσίου Λογιστικού».
4. Την υπ’ αριθμ. 22711/Β 1288/21.6.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 22711/Β 1288/21.6.2005 απόφασης του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως εξής:
«Τίθεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων μελισσοκομικών
επιχειρήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα έως 30.4.2007».
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, το ύψος της
οποίας δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του
ν. 128/1975, όπως ισχύει, ο οποίος δημιουργείται από την παρακράτηση επί των
χορηγήσεων των Τραπεζών με σκοπό την επιδότηση επιτοκίων δανείων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 22711/Β 1288/21.6.2005 απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
F
Αριθμ. 2/2428/0022
(4)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας οδηγών του Υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Μ.Τ.Π.Υ.
για το έτος 2007.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 422/1981 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων διατάξεων» (ΦΕΚ 114 Α΄/1981).
β. Το π.δ. 251/1989 «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ
118 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 57/2003 (ΦΕΚ) 60/τ.Α΄/12.3.2003.
γ. Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών
Κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
43/τ.... 1996), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2443/1996
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις».
δ. Του άρθρου 16 του ν. 3205/ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, σύμφωνα με το οποίο η
υπερωριακή εργασία επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
2. Την υπ’ αριθμ. 37930/∆ΙΟΕ 1264 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/49256/23.11.2006 (ΦΕΚ 1816/Β/ 12.12.2006) απόφαση
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού»
στους Γενικούς Γραμματείς, στο Γενικό Γραμματέα ∆ημοσιονομικής Πολιτικής κ.λπ....
4. Την υπ’ αριθμ. Συν. 52/19.12.2006 απόφαση του ∆.Σ. του ΜΤΠΥ.
5. Την υπάρχουσα έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη της
απασχόλησης ενός υπαλλήλου του Μ.Τ.Π.Υ. και του αναπληρωτή του, πέραν του
κανονικού ωραρίου, ως οδηγού του Υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
6. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ., ύψους περίπου οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων
(8.400,,00) ευρώ και βαρύνει τον ΚΑΕ 0261, για την οποία υπάρχει πίστωση.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο
27 του ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 5469/1997,
αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για δύο (2)
υπαλλήλους του ΜΤΠΥ, που απασχολούνται ως οδηγοί του Υπηρεσιακού
αυτοκινήτου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007 και για εξήντα
(60) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο.
Β. Ο χρόνος παροχής της υπερωριακής εργασίας ορίζεται με απόφαση του
Προϊσταμένου της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης - Ακίνητης Περιουσίας.
Ε. Η πραγματοποίηση της υπερωριακής εργασίας θα βεβαιώνεται από τον ανωτέρω
Προϊστάμενο ∆ιεύθυνσης.
Η παρούσα απόφαση που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή της να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2007
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
∆ημοσιονομικής Πολιτικής
Ι. ΚΟΥΡΗΣ
F

Αριθμ. Υ4α/72240/06
(5)
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού του
Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37).
β) Του άρθρου 14 του ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας
για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Α΄ 296).
γ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 81).
δ) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. ∆Ι∆Κ/Φ. 1/2/6139/2004 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 527), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/2005/13.9.2005 (1284 Β΄) όμοια απόφαση.
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/∆ΙΟΕ 1264/14.10.2005, απόφαση καθορισμού
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1432) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/∆ΙΟΕ 179/13.2.2006 (204 Β΄) όμοια
απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 18/8.6.2006 (θέμα 2ο) απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Γ΄
∆ΥΠΕ Αττικής.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. Υ4α/18628/2003/2004 (ΦΕΚ 92/Β΄/2004) απόφαση «Αναμόρφωση
Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ», όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Υ4α/131575/2005 (ΦΕΚ 978/Β/2006) απόφαση και
ισχύει μέχρι σήμερα, τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 21 «Στελέχωση της ∆ιοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας» επέρχονται οι
παρακάτω αλλαγές:
α) στον κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικός - Οικονομικός συνιστώνται έντεκα (11) θέσεις, στον
κλάδο ΠΕ Πληροφορικής συνιστώνται δύο (2) θέσεις, β) στον κλάδο TE
Πληροφορικής συνιστάται μία (1) θέση, γ) στον κλάδο ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού
συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις και
δ) στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας καταργούνται είκοσι τρεις (23) θέσεις
και το εν λόγω άρθρο αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
Άρθρο 21
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ∆ιοικητική - Οικονομική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω
κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται
ως εξής:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός - Οικονομικός
Είκοσι έξι (26) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
Μία (1) θέση

Κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακής Έρευνας και Marketing
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Τρεις (3) θέσεις
II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (∆ιοίκησης Νοσοκομείων)
Έντεκα (11) θέσεις
Κλάδος TE ∆ιοικητικού - Λογιστικού
Έντεκα (11) θέσεις
Κλάδος TE Βιβλιοθηκονομίας
∆ύο (2) θέσεις
Κλάδος TE Πληροφορικής
∆ύο (2) θέσεις
III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε
Κλάδος ∆Ε Τηλεφωνητών/τριών
Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών Γραμματέων
Πενήντα τέσσερις (54) θέσεις
Οι θέσεις αυτές προέρχονται από την μεταφορά των θέσεων των υφιστάμενων
κλάδων ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού (42 θέσεις) και ∆Ε ∆ακτυλογράφων Στενογράφων (8 θέσεις) και από τη σύσταση 4 θέσεων προσωπικού.
Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι κλάδοι ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού και ∆Ε
∆ακτυλογράφων - Στενογράφων καταργούνται και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ’
αυτούς θεωρούνται εφεξής υπάλληλοι του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραμματέων.
Κλάδος ∆Ε Προσωπικού Ασφαλείας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ∆Ε Προσωπικού Η/Υ
∆ύο (2) θέσεις
Κλάδος ∆Ε Προγραμματιστών
Μία (1) θέση
IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Εργατών
∆εκαέξι (16) θέσεις
Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων
Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Πενήντα επτά (57) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών -τριών, Πλυντών/τριών,
Πρεσσαδόρων-Σιδερωτών/τριών, Βοηθών κηπουρών. Η κατανομή των θέσεων στις
παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την υπ’ αριθμ. προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
∆εκαέξι (16) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες:
Κλητήρων, Θυρωρών, Βοηθών Αποθηκαρίων, Ταξινόμων ιματισμού, Χειριστών
μηχανημάτων αναπαραγωγής και ταξινόμησης εγγράφων και άλλες συναφείς
ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά
με την υπ’ αριθμ. προκήρυξη απόφαση αυτών.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Πενήντα οκτώ (58) θέσεις Ο κλάδος αυτός
περιλαμβάνει τις ειδικότητες:
Βοηθών Μαγείρων, Τραπεζοκόμων, λαντζέρηδων. Η κατανομή των θέσεων στις
παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την υπ’ αριθμ. προκήρυξη απόφαση
αυτών.»
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγο
Οι καταργούμενες με το παρόν άρθρο οργανικές θέσεις είναι κενές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ. ΑΝ∆ΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ∆ΟΥΚΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆ΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 8003/263
(6)
Παράταση προθεσμίας της παρ. 20, του άρθρου 31
του ν. 3431/2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 20 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 «περί ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13),
β) του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών», όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύει,
2. το υπ’ αριθμ. 5862/Φ300/1.2.2007 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με το οποίο ζητείται παράταση της προθεσμίας
του άρθρου 31 παρ. 20 του ν. 3431/2006.
3. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία της παραγράφου 20, του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 παρατείνεται
μέχρι την 30.6.2007.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 2 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
F
(7)
Aπόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την ομογενή Αρζουμάνοβα Σοφίας
(ARZUMANOVA SOFIA) σύζυγος Αρζουμάνωβ Γεώργιου το γένος Τακάεβ Σαμψών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1/29.1.2007απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από 19.12.2006
αίτηση της ομογενούς Αρζουμάνοβα Σοφίας (ARZUMANOVA SOFIA) σύζυγος
Αρζουμάνωβ Γεώργιου το γένος Τακάεβ Σαμψών, περί χορήγησης της Ελληνικής
Ιθαγένειας
Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του
Έλληνα Πολίτη εντός έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F
Αριθμ. 495/5.2.2007
(8)

Παροχή άδειας για τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία
ALICO AIG ΑΕ∆ΑΚ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(απόφαση 55)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης
αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες,
αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/ 2.11.2004).
2. Την υπ’ αριθμ. 14/379/18.4.2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής
«Με εντολή ∆.Σ.» στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο Γενικό ∆ιευθυντή και στους
Προϊσταμένους ∆ιευθύνσεων και Τμημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ
Β΄ 674/31.5.2006).
3. Την υπ’ αριθμ. 36730/Β.903/15.9.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «∆ιαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄
1492/ 10.10.2006).
4. Την από 15.1.2007 επιστολή της εταιρείας ALICO AIG ΑΕ∆ΑΚ και το από
12.1.2007 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των υπό συγχώνευση αμοιβαίων
κεφαλαίων.
5. Την από 22.1.2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας
Φορέων της Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει:
Παρέχει άδεια για τη συγχώνευση των αμοιβαίων κεφαλαίων «CITIFUND
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «CITIFUND ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» δι’
απορροφήσεως του δεύτερου από το πρώτο, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης
συγχώνευσης που υπέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία ALICO AIG ΑΕ∆ΑΚ.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2007
Με εντολή ∆.Σ.
Ο ∆ιευθυντής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΜΕΑΣ
F
Αριθμ. Α 1368
(9)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Αντιπρυτάνεις του
∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
(Αριθμ. συνεδρίασης 606/17.10.2006)
Αφού έλαβε υπόψη του
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση viii του ν.
2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3α του ν. 3027/2002, καθώς
και του άρθρου 9 παρ. 1α του ν. 3443/2006, που αντικατέστησε τα τρία πρώτα
εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982.
2. Την υπ’ αριθμ. 51047/Β2/28.7.2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 243/17.8.2006 τ.
Ν.Π.∆.∆.), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Καθηγητή Κωνσταντίνου
Σιμόπουλου ως Πρύτανη και των Καθηγητών Αθανασίου Καραμπίνη, Σάββα
Τοκμακίδη και Στυλιανού Σταματόπουλου ως Αντιπρυτάνεων του ∆ημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης με τετραετή θητεία από 1.9.2006 έως 31.8.2010.
3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
∆ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 90
του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα του π.δ.
63/2005), αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις ως εξής:
Α) Στον Αντιπρύτανη Καθηγητή Αθανάσιο Καραμπίνη τις αρμοδιότητες Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού, ήτοι:

1. Την εποπτεία οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των
Ακαδημαϊκών Μονάδων του ∆.Π.Θ.
2. Την Ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση όλου του Προσωπικού του ∆.Π.Θ.
3. Τη διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες και τους Φορείς,
προκειμένου να διευκολύνεται η επίλυση των ακαδημαϊκών θεμάτων που αφορούν
στο ∆.Π.Θ.
Β) Στον Αντιπρύτανη Καθηγητή Σάββα Τοκμακίδη, τις αρμοδιότητες Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ήτοι:
1. Την οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου.
2. Την υπογραφή όλων των συμβάσεων του ∆ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
3. Την εποπτεία του τακτικού προϋπολογισμού
4. Τον ποιοτικό έλεγχο των τεχνικών έργων
5. Την εποπτεία του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)
6. Την εποπτεία του Τεχνικού Συμβουλίου
7. Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του
∆ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Γ) Στον Αντιπρύτανη Καθηγητή Στυλιανό Σταματόπουλο, τις αρμοδιότητες
Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων, ήτοι:
1. Την εποπτεία της Φοιτητικής Μέριμνας
2. Τις διμερείς και διεθνείς σχέσεις με Πανεπιστήμια του εξωτερικού
3. Την εποπτεία επί δωρεών και κληροδοτημάτων του ∆.Π.Θ.
4. Την τήρηση της τεχνικής νομοθεσίας
5. Τη λειτουργία της Νομικής Επιτροπής και του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων.
∆) Ο Πρύτανης μπορεί σε κάθε περίπτωση να ασκήσει ο ίδιος τις παραπάνω
αρμοδιότητες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 17 Οκτωβρίου 2006
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

