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Αριθμ. οικ. 7395/06
(1)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005
των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών και στελε−
χών του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της αλλο−
δαπής τράπεζας Philippine Commercial International
Bank που λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με την
αριθ. 548/25/9.11.1994 ( ΦΕΚ 200/Α/29.11.1994 ) από−
φαση της επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών
Θεμάτων, η οποία εξακολουθεί και ισχύει και μετά
την αλλαγή της επωνυμίας της σε EQUITABLE PCI
BANK.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/2005
( ΦΕΚ 212/Α ) « Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ. 98131/11642/7.10.2003 κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων ( Φ.Ε.Κ. 1499/Β΄ ).
4. Την υπ’ αριθμ. 548/25/9.11.1994 απόφαση για την
έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφεί−
ου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας Philippine
Commercial International Bank, με έδρα τη Μανίλα των
Φιλιππίνων ( ΦΕΚ 200/Α ).
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5. Το υπ’ αριθμ. 468/27.5.2003 έγγραφο του Τομέα Επο−
πτείας Υποκαταστημάτων Ξένων Τραπεζών της Διεύ−
θυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας
της Ελλάδος.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 Κοινή Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ.
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο, (ΦΕΚ
527/Β).
7. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Υπαγάγουμε στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν.
3386/2005, τους υπηκόους τρίτων χωρών διευθυντές
και στελέχη του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της
αλλοδαπής τράπεζας Philippine Commercial International
Bank που λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με την αριθ.
548/25/9.11.1994 ( ΦΕΚ 200/Α ) απόφαση της επιτροπής
Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, η οποία εξακο−
λουθεί και ισχύει και μετά την αλλαγή της επωνυμίας
της σε EQUITABLE PCI BANK.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F

ϋπολογισμού, το ύψος και η κάλυψη της οποίας προσ−
διορίζεται με την αριθμ.2/61024/0022/19.11.2004 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
αποφασίζουμε:
Ανασυστήνουμε την Ομάδα Διοίκησης Έργου στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης που είχε ως αντικείμενο εργασίας την
επανεξέταση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισί−
ου που αφορά στην πορεία υλοποίησης του θεσμού
της Δημοτικής Αστυνομίας η οποία συστήθηκε με την
αριθμ. 44506/30.8.2004 κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Δημόσιας Τάξης, και τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις 61079/1.12.2004, 10749/24.2.2005,
35192/12.7.2005 και 47738/23.9.2005 όμοιες, και ορίζουμε
ως χρόνο περάτωσης των εργασιών αυτής την 30.6.2006.
Στη συνέχεια την τροποποιούμε ως κάτωθι:
1. Αντικαθιστούμε το μέλος (στ) Αγλαΐα Σιλιγάρδου,
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης
Οικονομικών ΟΤΑ με την Ευλαμπία Βακλά, υπάλληλο του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού της ιδίας Διεύθυνσης.
2. Προσθέτουμε ως επιπλέον μέλη στην ανωτέρω Ομά−
δα Διοίκησης Έργου, τους Γεώργιο Παπαγεωργίου και
Επαμεινώνδα Καλλή, υπεύθυνους Σπουδών και Έρευ−
νας του Ε.Κ.Δ.Δ και τον Γρηγόριο Τσιούμαρη, Δήμαρχο
Πτολεμαϊδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αριθμ. 21353
(2)
Ανασύσταση και συμπλήρωση Ομάδας Διοίκησης Έρ−
γου για την επανεξέταση και αναμόρφωση του θε−
σμικού πλαισίου που αφορά την πορεία υλοποίησης
του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI
AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ− ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις :
1) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997«Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για ην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997)
2) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
3) Την ανάγκη επανεξέτασης και αναμόρφωσης του
θεσμικού πλαισίου που αφορά την πορεία υλοποίησης
του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας.
4) Τις υπ’ αριθμ. 44506/30.82004, 61079/1.12.2004, 10749/
24.2.2005, 35192/12.7.2005 και 47738/23.9.2005 κοινές απο−
φάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

F
Αριθμ. Φ.20113/5587/391
(3)
Μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού από την Κεντρική Υπη−
ρεσία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλή−
λων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) στο Περι−
φερειακό Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.
2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας
και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 170).
2. Το π.δ. 33/2006 (Α΄35) «Διορισμός μελών της Κυβέρ−
νησης και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου.
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5. Την απόφαση που ελήφθη κατά την αριθμ. 4141/ 16.11.2005
συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΥΕΚ, αποφασίζουμε:
Μεταφέρουμε μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου
ΤΕ Διοικητικού −Λογιστικού από την Κεντρική Υπηρε−
σία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων
Εμπορικών Καταστημάτων στο Περιφερειακό Γραφείο
Ηρακλείου Κρήτης, τροποποιώντας το άρθρο 6 του
π.δ. 130/2003 «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων»
(Α΄ 115) ως προς την κατανομή των θέσεων του κλάδου
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού, μεταξύ της Κεντρικής και
των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ως εξής:
Κεντρική Περιφερειακές Σύνολο
Υπηρεσία Υπηρεσίες
Κλάδος ΤΕ Διοι/κού − Λογ/κού 17
8
25

Περιφερειακές Υπηρεσίες
Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης
Κλάδος; ΠΕ Διοικ. − Οικονομικού, θέσεις δύο (2)
Κλάδος ΤΕ Δ/κού − Λογιστικού, θέση μία (1)
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 41679
(4)
Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου και
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1 και 3 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δι−
καστικών Λειτουργών (35 Α΄) και β) του άρθρου 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνησης και τα Κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 36958/14.4.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης με την οποία παρατάθηκε η αναστολή
των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Πρωτοδι−
κείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας για είκοσι
(20) ημέρες ακόμη από 15 Απριλίου 2006 έως 4 Μαΐου ημε−
ρομηνία περαίωσης των εργασιών επικίνδυνου κτίσματος
και ταυτόχρονα ορίσθηκε ως αίθουσα συνεδριάσεων για
την εκδίκαση των αυτοφώρων διαδικασιών η αίθουσα του
Ειρηνοδικείου Άρτας (οδός Γώγου Μπακόλα).
3. Το υπ’ αριθμ. 129/2.5.2006 έγγραφο της Προέδρου
Πρωτοδικών Άρτας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε από 5.5.2006 ως αίθουσα συνεδριάσεων για
την εκδίκαση των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων του
Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας
την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου (οικοτροφείο) που βρίσκεται επί της οδού Πέ−
τρου Μανέγα έναντι του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 17223
(5)
Τροποποίηση και συμπλήρωση Απόφασης για την εγκα−
τάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος
Εποπτείας Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 397/68 «περί επανασυστάσεως της Γενι−
κής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής».
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999
(ΦΕΚ Α΄ 121), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρ−
θρο 6 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄ 239) και συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του . 3372/2005 (ΦΕΚ
Α΄), όπως η παράγραφος αυτή (5) αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 5 του ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173 Α΄)
γ) της παραγράφου 6α του αυτού ως άνω άρθρου 41Ε
του ν. 2725/1999.
δ) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β»228).
3. Την υπ’ αριθμ. 24560/2003 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης
«Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος
εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1071).
4. Το γεγονός από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ως άνω κοινή Υπουργική απόφαση
υπ’ αριθμ. 24560/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1071), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και
εν γένει αξιόποινων πράξεων με αφορμή αθλητικές
συναντήσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, που προο−
ρίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων των εθνικών πρω−
ταθλημάτων, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, στους
οποίους μετέχουν Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή
Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) τοποθετούνται και
λειτουργούν τα ηλεκτρονικά συστήματα που περιγρά−
φονται στην παρούσα απόφαση, με σκοπό την εποπτεία
των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
των προσώπων που βρίσκονται σε αυτές, κατά τη διε−
ξαγωγή των παραπάνω αθλητικών συναντήσεων.
Άρθρο 2
Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Δυνατότητα πρόσβασης στο οίκημα του κέντρου
ελέγχου έχουν μόνο οι χειριστές της Ελληνικής Αστυ−
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νομίας και τα εξουσιοδοτημένα από αυτή άτομα μεταξύ
των οποίων και ο υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων με τον
αναπληρωτή του, που προβλέπονται από την παράγρα−
φο 4 του άρθρου 41Δ του ν 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως
η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν
3262/2004 (ΦΕΚ Α΄ 173)».
Άρθρο 3
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Τοποθέτηση των συστημάτων − Δαπάνες
1. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και
συντήρηση των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων
βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστά−
σεων.
2. Οι ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων σε
συνεργασία με την/τις προμηθεύτρια−ες εταιρεία−ες,
υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν το αστυνομικό προσω−
πικό που ορίζεται για τη χρήση και λειτουργία των
ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας από−
φασης ο καθορισμός των σχετικών διαδικασιών και η
μέριμνα για την τοποθέτηση των ως άνω συστημά−
των στο σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων του
άρθρου 1 αυτής, καθώς και για τη χορήγηση από την
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
των προβλεπομένων, από τις διατάξεις του ν 2472/1997,
αδειών ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α)
με χρέωση των ιδιοκτητών των εγκαταστάσεων.
4. Στη Γ.Γ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού ειδική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:
α) Το Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης Αθλητισμού της
ΓΓΑ.
β) Ένα Καθηγητή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ) Ένα Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής του Οικο−
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
δ) Ένα Καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι−
κών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου της
Χώρας.
ε) Ένα Ειδικό Συνεργάτη Πληροφορικής του Υφυπουρ−
γείου Αθλητισμού.
στ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος ηλεκτρομηχα−
νολογικών μελετών της Δ/νσης Μελετών της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
ζ) Ένα αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που προ−
τείνεται από το Αρχηγείο της.
5. Έργο της Επιτροπής είναι η λεπτομερής διατύπωση
των τεχνικών προδιαγραφών των ηλεκτρονικών συστη−
μάτων κατά αθλητική εγκατάσταση, η σύνταξη της σχε−
τικής προκήρυξης και η διενέργεια του δημόσιου διαγω−
νισμού με ενσφράγιστες προσφορές και η αξιολόγηση
των προσφορών μέχρι την ανάδειξη μειοδότη καθώς και
η εισήγηση, θετική ή αρνητική, για το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού. Ο Υπουργός Πολιτισμού έχει το δικαίωμα
της τελικής κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος και
τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά με πλήρως
αιτιολογημένη απόφαση του.
6. Η Επιτροπή της παραγράφου τέσσερα (4) οφείλει
να περαιώσει το έργο της εντός προθεσμίας δύο (2)
μηνών από τη συγκρότηση της.

Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 10, προστίθεται άρθρο 11, που έχει
ως εξής:
«Άρθρο 11
Προσαρμογές υφισταμένων συστημάτων
1. Ιδιοκτήτες ή μακροχρόνιοι χρήστες αθλητικών
εγκαταστάσεων, στις οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί
ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας, οφείλουν να προ−
σαρμόσουν τα συστήματα αυτά προς αυτά της παρού−
σας απόφασης. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν στην
Επιτροπή του προηγούμενου άρθρου τις τεχνικές προ−
διαγραφές του συστήματος, που χρησιμοποιούν, προκει−
μένου αυτή να αποφασίσει τις αναγκαίες προσαρμογές,
εντάσσοντας αυτές στις διαδικασίες της παραγράφου
5 του άρθρου 10 αυτής της απόφασης. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης».
2. Μετά την πάροδο οκτώ (8) μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης απαγορεύεται η διεξα−
γωγή αθλητικών συναντήσεων στις αναφερόμενες στο
άρθρο 1 αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν
τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά συστήματα».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

F
Αριθμ. 19180
Όροι, Προϋποθέσεις και Άδεια Λειτουργίας
Σκοπευτηρίων.

(6)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2168/1993 (Α΄− 147),
β. του άρθρου 56Α του ν.2725/1999 (Α΄− 121), όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3057/2002 (Α΄− 239) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 18 του ν.3207/2003
(Α΄− 302) και του ν.3342/2005 (Α΄− 131).
γ. της υπ’ αριθμ. 46596/2004 από 22.11.2004 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών,
Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης (Β΄− 1793), που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του ως άνω
άρθρου 56Α του ν.2725/1999.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α−98).
3. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Γεώργιο
Ορφανό».
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Άδεια Λειτουργίας Σκοπευτηρίων
1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε νέου Σκοπευτη−
ρίου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, απαιτείται
άδεια, η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα
της οικείας περιφέρειας, προς τη διοίκηση της αθλη−
τικής εγκατάστασης ή προς τον φορέα στον οποίο
αυτή ανήκει, ύστερα από πρόταση της προβλεπόμενης
από το άρθρο 56Α του ν.2725/1999 (Α΄−121) Επιτροπής,
με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται
από τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 46596 από 22.11.2004
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης − Οικονομίας και Οικονομι−
κών −Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης (Β΄−1793) και της
παρούσας απόφασης. Πέραν των παραπάνω όρων και
προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε
νέα σκοπευτήρια απαιτείται :
α. Τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια να απέ−
χουν περιμετρικά τουλάχιστον 1.000 μέτρα από κα−
τοικημένες περιοχές και να μην προκαλούν ηχητικές
οχλήσεις σε αυτές.
β. Τα κλειστά Σκοπευτήρια απαιτείται να διαθέτουν
πλήρη ηχομόνωση.
2. Προκειμένου περί Σωματειακών Σκοπευτηρίων που
λειτουργούν σε χώρο που ανήκει κατά κυριότητα σε
φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται
η προσκόμιση σχετικού παραχωρητηρίου ή Ιδιωτικού
Συμφωνητικού Μίσθωσης, από το οποίο να προκύπτει
η έκταση που παραχωρείται, ο χρόνος παραχώρησης ή
μίσθωσης και η παροχή έγκρισης για την τοποθέτηση
αναχωμάτων εντός του χώρου αυτού και την εκτέλεση
άλλων εργασιών που απαιτούνται για την λειτουργία
Σκοπευτηρίου. Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων
δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση υπο−
βολής των απαιτουμένων αδειών άλλων Υπηρεσιών.
3. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 άδεια δεν
χορηγείται, εφ’ όσον φυσικά πρόσωπα μέλη της Διοί−
κησης της Αθλητικής Εγκατάστασης ή του Σωματείου
στο οποίο αυτή ανήκει ή οι εκπρόσωποι των φορέων
που αιτούνται την άδεια:
α. Έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα :
(1) Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε
βαθμό κακουργήματος.
(2) Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και
προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα,
για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν την αλιεία με
εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις
του άρθρου 15 του ν.2168/1993 (Α΄− 147).
(3) Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυ−
τεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο
επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε
πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του
ως άνω νόμου 2168/1993, ανεξαρτήτως του ύψους της
επιβληθείσας ποινής. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για
διάστημα πέντε ετών, από την έκτιση ή την άφεση με
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χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με ανα−
στολή για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.
β. Δεν παρέχουν εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρή−
σης των όπλων και λοιπών αντικειμένων, που αναφέ−
ρονται στο νόμο 2168/1993 και ιδιαίτερα εάν πάσχουν
ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια, ή άλλες
ψυχονευρωτικές καταστάσεις. Η κατάσταση της υγείας
των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.
γ. Δεν συμπλήρωσαν το 18° έτος της ηλικίας τους.
δ. Είναι έμποροι όπλων και φυσιγγίων − πυρομαχικών.
4. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται ν’ αρνηθούν τη χορή−
γηση της παραπάνω άδειας λειτουργίας των κατά το
άρθρο 2 Σκοπευτηρίων ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγη−
θείσα, εφ’ όσον για τα αναφερόμενα στην παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου πρόσωπα εκκρεμεί σε βάρος
τους ποινική δίωξη για τις προβλεπόμενες στην παρά−
γραφο 3 παραβάσεις.
5. Σε περίπτωση καταδίκης που αποτελεί κώλυμα για
χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 1 ή συνδρομής των κωλυμάτων της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, ανακαλούνται οι άδειες που
έχουν χορηγηθεί.
6. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας Σκο−
πευτηρίου σε νομικό πρόσωπο, οι διατάξεις των παρα−
γράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
7. Η αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του
Σκοπευτηρίου Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα, εφόσον λάβει
τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, Ποινικό Μητρώο
Δικαστικής Χρήσης. Επίσης ζητά από τους ενδιαφερόμε−
νους να καταθέσουν : α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις
απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και
ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος, β) Πιστοποιητι−
κό ιατρού νευρολόγου − ψυχιάτρου ή παθολόγου από το
οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του
ενδιαφερομένου για φυσικό πρόσωπο ή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου περί Σωματείων.
Άρθρο 2
Διάκριση Σκοπευτηρίων
Τα Σκοπευτήρια διακρίνονται σε Ολυμπιακά, Εθνικά,
Δημοτικά, Νομαρχιακά, Κοινοτικά και Σωματειακά.
Άρθρο 3
Κατηγορίες Σκοπευτηρίων
Τα Σκοπευτήρια κατατάσσονται στις εξής κατηγο−
ρίες :
1. Σε κλειστά σκοπευτήρια αεροβόλων όπλων και σε
σκοπευτήρια σταθερού στόχου είκοσι πέντε (25) και
πενήντα (50) μέτρων, όπου τελούνται αγωνίσματα με
τη χρήση ραβδωτών όπλων.
2. Σε ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, που λειτουργούν σε
στεγασμένο μεν χώρο, με ανοικτό όμως το πεδίο βολής,
όπου διενεργούνται αγωνίσματα σταθερού στόχου.
3. Σε ανοικτά σκοπευτήρια, που διακρίνονται σε:
α. Σκοπευτήρια Σταθερού Στόχου
β. Σκοπευτήρια IPSC (Πρακτικής Σκοποβολής)
γ. Σκοπευτήρια Πήλινου Στόχου
δ. Σκοπευτήρια Διάθλου της Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας
ε. Σκοπευτήρια που διαμορφώθηκαν εντός πεδίων
βολής στρατιωτικών υπηρεσιών και παραχωρήθηκαν
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εγγράφως προς χρήση, σε ΣΚ.Ο.Ε. ή σε Σωματεία Σκο−
ποβολής και
στ. Σκοπευτήρια Τοξοβολίας.
4. Η κατάταξη των Σκοπευτηρίων, σε μία από τις κα−
τηγορίες της παραγράφου 3, πραγματοποιείται με Από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 56 Α του ν.2725/1999
και της Οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, με βάση τους
ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς των οικείων αθλητικών
Ομοσπονδιών.
Άρθρο 4
Υπεύθυνοι Σκοπευτηρίου − Βολής − Φύλαξης και
Διακίνησης Όπλων και Πυρομαχικών − Υποχρεώσεις
αυτών
1. Σε κάθε Σκοπευτήριο, που λειτουργεί, ορίζεται
υποχρεωτικά, από τη διοίκηση του, τουλάχιστον ένας
υπεύθυνος για τη λειτουργία του, ένας υπεύθυνος για
τη φύλαξη και διακίνηση των όπλων και των πυρομα−
χικών, καθώς και ένας υπεύθυνος βολών για την τήρη−
ση στα πεδία βολής του Σκοπευτηρίου των κανόνων
ασφαλείας, που καθορίζονται από την οικεία και τη
Διεθνή Ομοσπονδία Σκοποβολής, ως και την αθλητική
νομοθεσία. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του Σκοπευτηρίου
και ο υπεύθυνος βολών απαιτείται να έχουν γνώσεις
Οπλοτεχνικής − Σκοποβολής.
2. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ορίζεται ως υπεύθυνος
ένα άτομο για όλες τις δραστηριότητες της προηγού−
μενης παραγράφου, με απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση της
διοίκησης της αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα
στον οποίο ανήκει το σκοπευτήριο και γνώμη της προ−
βλεπόμενης από το άρθρο 56Α του ν.2725/1999 (Α΄− 121)
Επιτροπής.
3. Απαγορεύεται να ορισθεί ως υπεύθυνος λειτουργίας
του Σκοπευτηρίου, βολής και διακίνησης των όπλων
και των πυρομαχικών άτομο στο πρόσωπο του οποίου
συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των παραγράφων
3 έως 7 του άρθρου 1 της παρούσας.
4. Σκοπευτήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δεν επιτρέ−
πεται να λειτουργούν εάν προηγουμένως δεν έχουν
ορίσει τους αναφερόμενους στις παραγράφους 1 και 2
του παρόντος άρθρου υπευθύνους.
5. Τα πλήρη στοιχεία των παραπάνω υπευθύνων ή
υπεύθυνου γνωστοποιούνται εγγράφως, υποχρεωτικά,
στο Τμήμα Ασφαλείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του
οποίου λειτουργεί το Σκοπευτήριο ή στην Αστυνομική
Υπηρεσία που ασκεί αρμοδιότητες ασφάλειας στην πε−
ριοχή αυτή, ως και στην Αρχή που εξέδωσε την άδεια
λειτουργίας, εντός δέκα (10) ημερών από την χορήγηση
αυτής.
6. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Σκοπευτηρίων υπο−
χρεούνται:
α. Να μην επιτρέπουν τη διεξαγωγή αγώνων σκοπο−
βολής, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από
το άρθρο 56Α, παρ. 8 του ν.2725/1999 (Α΄−121), όπως προ−
στέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3057/2002 (Α΄−239) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.3207/2003 (Α΄− 302),
άδεια διεξαγωγής της αρμόδιας Ομοσπονδίας.

β. Να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό λειτουργίας
του Σκοπευτηρίου.
γ. Να τηρούν τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 46596/2004
από 22.11.2004 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης −Οικονο−
μίας και Οικονομικών − Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης
(Β΄− 1793) για θέματα ασφάλειας αθλητών, θεατών και
υγιεινής.
δ. Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αγώνες ή
προπονήσεις σκοποβολής ατόμων που δεν κατέχουν σε
ισχύ άδεια κατοχής σκοπευτικών όπλων και οπλοφορίας
για εξάσκηση στη σκοποβολή, καθώς και σε ισχύ Δελ−
τίο Σκοπευτή της αρμόδιας Ομοσπονδίας, θεωρημένο
για το συγκεκριμένο έτος ή σε ισχύ Δελτίο Σκοπευτή,
προκειμένου περί αθλητών που συμμετέχουν σε αγώνες
ή προπονήσεις με όπλα νομίμως κατεχόμενα από το
Σωματείο στο οποίο ανήκουν.
Επίσης, να μην επιτρέπουν την είσοδο σε ανήλικους
αθλητές σκοποβολής, που κατέχουν Δελτίο Σκοπευτή
της οικείας Ομοσπονδίας εφόσον δεν συνοδεύονται από
τον προπονητή ή τον εκπαιδευτή σκοποβολής ή από τον
υπεύθυνο του Σωματείου που ανήκουν.
ε. Να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Αστυνομική
Αρχή του τόπου λειτουργίας του Σκοπευτηρίου, σε
περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή παραβίασης
των κανόνων ασφαλούς διενέργειας του αγωνίσματος
από αθλητές, προπονητές, κριτές ή παράγοντες Σω−
ματείων.
στ. Να διευκολύνουν την είσοδο και διενέργεια ανά
πάσα στιγμή ελέγχων, από υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. και
τις Αστυνομικές Αρχές και να επιδεικνύουν τα προβλε−
πόμενα από το άρθρο 5 βιβλία.
ζ. Να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την
έγκαιρη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του σκο−
πευτηρίου και σε περίπτωση τροποποίησης του κατα−
στατικού, του κανονισμού λειτουργίας ή την αλλαγή
της Διοίκησης, προκειμένου περί νομικών προσώπων,
να ενημερώνουν σχετικά τον Γενικό Γραμματέα της
οικείας Περιφέρειας.
η. Να απαγορεύουν την εντός του Σκοπευτηρίου είσο−
δο εμπόρων όπλων−πυρομαχικών, με σκοπό την πώληση
ή διάθεση των ειδών αυτών σε Σωματεία ή αθλητές.
θ. Να μεριμνούν για την περισυλλογή των καλύκων
αναλωθέντων φυσιγγίων κατά τους αγώνες και προ−
πονήσεις με πυροβόλα όπλα κεντρικής πυροδότησης
και να προβαίνουν στην πώληση αυτών κατόπιν άδειας
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, σε νομίμως λειτουρ−
γούντα εργοστάσια κατασκευής φυσιγγίων σκοποβολής
προς αναγόμωση ή χυτήρια μετάλλων. Η αποκομιδή
καλύκων φυσιγγίων εκτός των χώρων του σκοπευτη−
ρίου, κατά παράβαση της ανωτέρω διαδικασίας, από
σκοπευτές, υπεύθυνους σκοπευτηρίων ή άλλα πρόσωπα,
απαγορεύεται αυστηρώς.
7. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των υπαίθριων και ημι−
υπαίθριων Σκοπευτηρίων υποχρεούνται επιπλέον των
αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο :
α. Να τοποθετούν προ της διεξαγωγής αθλημάτων
με τη χρήση πυροβόλων όπλων περιμετρικά του χώρου
διεξαγωγής αγώνων και προπονήσεων, λωρίδα πλάτους
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35 εκατοστών του μέτρου, με την οποία παρεμποδίζεται
η είσοδος στο χώρο αυτό των θεατών.
β. Να τοποθετούν σε τέσσερα σημεία περιμετρικά του
χώρου του Σκοπευτηρίου και σε απόσταση δέκα (10) έως
είκοσι (20) μέτρων ενδεικτικές σημάνσεις από ερυθρό
ύφασμα διαστάσεων ενάμισι μέτρου (1½) τοποθετημένες
σε ιστό ύψους τεσσάρων (4) μέτρων. Επίσης στην είσοδο
του Σκοπευτηρίου να τοποθετούν πινακίδα διαστάσεων
τουλάχιστον 70 cm Χ 70 cm με την ευδιάκριτη σήμανση
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ − ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΒΟΛΕΣ».
γ. Να τηρούν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο
1 του επόμενου άρθρου βιβλία.
8. Κατά τη διεξαγωγή αγώνων σκοποβολής, ορίζεται
απαραιτήτως από το οικείο Σωματείο ή την Ομοσπονδία
για κάθε πεδίο βολής του Σκοπευτηρίου ένας Αρχηγός
Βολής, με γνώσεις Οπλοτεχνικής Σκοποβολής. Ο ανα−
φερόμενος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
Υπεύθυνος Βολών δεν επιτρέπει την έναρξη του αγώνα
σε Πεδίο Βολής του Σκοπευτηρίου, στο οποίο δεν ορί−
σθηκε Αρχηγός Βολής.
9. Για Αγώνες Σκοποβολής που διεξάγονται σε πεδία
βολής στρατιωτικών υπηρεσιών, ορίζεται από τη Γ.Γ.Α.
κατόπιν προτάσεως της οικείας Ομοσπονδίας 5μελής
Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη των Σωματείων στα
οποία παραχωρήθηκε εγγράφως η χρήση του χώρου
αυτού, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των υπο−
χρεώσεων που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 5
Τηρούμενα βιβλία
1. Σε κάθε Σκοπευτήριο τηρούνται με ευθύνη του
υπεύθυνου λειτουργίας του σκοπευτηρίου τα ακόλου−
θα βιβλία :
α. Βιβλίο Σκοπευτηρίου στο οποίο καταχωρούνται το
ονοματεπώνυμο του αθλητή, ο αριθμός του όπλου που
χρησιμοποιείται σε κάθε προπόνηση ή αγώνα, ο αριθμός
της άδειας κατοχής του όπλου και η υπηρεσία έκδοσης
της, ο αριθμός του Δελτίου Σκοπευτή της αρμόδιας
Ομοσπονδίας και το Σωματείο στο οποίο ανήκει, η ημε−
ρομηνία τέλεσης του σχετικού αγώνα ή προπόνησης.
β. Βιβλίο Όπλων στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία
των φυλασσομένων εντός του Σκοπευτηρίου όπλων, που
ανήκουν κατά κυριότητα σε αναγνωρισμένα Αθλητικά
Σωματεία, χωριστά για το καθένα ή σε φυσικά πρόσωπα
που κατέχουν Δελτίο Σκοπευτή (ΔΕ.ΣΚ.).
γ. Βιβλίο διακινήσεως των πυρομαχικών στο οποίο
καταχωρούνται κατά είδος και κατηγορία και σύμφωνα
με τα τηρούμενα νόμιμα παραστατικά έγγραφα, όλες
οι ποσότητες αυτών που ανήκουν σε αναγνωρισμένα
Αθλητικά Σωματεία ή φυσικά πρόσωπα κατόχους ΔΕ.ΣΚ.
και φυλάσσονται εντός του χώρου του Σκοπευτηρίου.
Στους ειδικούς χώρους αποθήκευσης του Σκοπευτηρίου
επιτρέπεται η φύλαξη μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000)
φυσίγγια συνολικά.
δ. Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα όπλα που
προορίζονται, για τη συλλογή ή είναι κειμήλια του Σκο−
πευτηρίου.
ε. Βιβλίο περισυλλογής καλύκων στο οποίο καταχω−
ρούνται, μετά από κάθε αγώνα ή προπόνηση, ο αριθμός
και το είδος περισυλλεχθέντων καλύκων αναλωθέντων
φυσιγγίων.
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2. Τα ανωτέρω βιβλία στα οποία καταχωρείται κάθε
μεταβολή που επέρχεται στα όπλα και τα πυρομαχικά,
θεωρούνται από το Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας
ή της αστυνομικής υπηρεσίας που ασκεί αρμοδιότητες
ασφάλειας, στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων λει−
τουργεί το Σκοπευτήριο.
Άρθρο 6
Λοιπές υποχρεώσεις οργάνων Σκοπευτηρίου −
Βασικοί κανόνες λειτουργίας
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, φύλαξη, χρησιμοποίηση
και τοποθέτηση μέσα στα Σκοπευτήρια όπλων και πυ−
ρομαχικών, ξένων προς το άθλημα της σκοποβολής.
2. Αθλητές − Σκοπευτές κάτοχοι ισχυουσών αδειών
κατοχής και οπλοφορίας ως και ΔΕ.ΣΚ. της αρμόδιας
Ομοσπονδίας δύνανται να παραδίδουν τα όπλα τους
στο Σκοπευτήριο προς φύλαξη, εφόσον αυτό διαθέτει
ξεχωριστούς χώρους από αυτούς στους οποίους φυ−
λάσσονται τα όπλα των Σωματείων και Ομοσπονδιών
και πληρούν τους αυτούς όρους ασφαλείας.
3. Οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων ή
των φορέων στους οποίους ανήκουν τα Σκοπευτήρια
υποχρεούνται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, να εφαρμόσουν τα πιο πάνω και να υποβάλλουν,
μέσα στην ίδια προθεσμία, στο Τμήμα Ασφαλείας στην
περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου λειτουργεί το Σκοπευ−
τήριο ή στην Αστυνομική Υπηρεσία που ασκεί αρμοδιό−
τητες ασφαλείας στην περιοχή αυτή, τα ακόλουθα:
α. Πλήρη κατάλογο των πιστολιών, περιστρόφων,
όπλων και πυρομαχικών τα οποία φυλάσσονται σ’ αυτά
και χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στο άθλημα της σκοποβολής.
β. Πλήρη κατάλογο των όπλων που ανήκουν μεν κατά
κυριότητα σε φυσικά πρόσωπα, Αθλητές − Σκοπευτές
κατόχους των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου αδειών και δελτίου, είναι όμως στη
διαρκή κατοχή του Σκοπευτηρίου και χρησιμοποιούνται
μέσα σ’ αυτό και,
γ. Πλήρη κατάλογο όλων των όπλων που προορίζονται
για την συλλογή ή τα κειμήλια του Σκοπευτηρίου.
4. Οι πιο πάνω κατάλογοι συνοδεύονται υποχρεωτικά
από υπεύθυνη δήλωση προς την ίδια Αστυνομική Αρχή,
στην οποία βεβαιώνεται ότι όλα τα όπλα και πυρομαχικά
που αναφέρονται στους καταλόγους έχουν καταχωρη−
θεί στα βιβλία που προβλέπονται στην παρούσα.
5. Η μεταφορά των παραπάνω όπλων και πυρομαχικών
από τόπο σε τόπο, αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση
του έχοντος άδεια κατοχής αυτών, που υποβάλλεται
στις παραπάνω Αστυνομικές Αρχές τουλάχιστον δύο (2)
ημέρες πριν την πραγματοποίηση της μεταφοράς.
6. Σε περίπτωση που περιέρχονται στα παραπάνω
σκοπευτήρια, στο μέλλον, νέα όπλα και πυρομαχικά,
ο υπεύθυνος λειτουργίας υποχρεούται μέσα σε δέκα
ημέρες το αργότερο από της αποκτήσεως τους να τα
δηλώσει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
7. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής οποιουδή−
ποτε εκ των παραπάνω όπλων ή πυρομαχικών, ο κάτοχος
της άδειας αυτών ως και ο υπεύθυνος του σκοπευτηρίου,
υποχρεούται να αναφέρει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή,
την μεν απώλεια μόλις τη διαπιστώσει, τη δε καταστροφή
το ταχύτερο δυνατό και με κάθε γνωστή λεπτομέρεια.
8. Το Νομικό Πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει
χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας του Σκοπευτηρίου, ο
υπεύθυνος του Σκοπευτηρίου, οι προπονητές και εκείνοι
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που χρησιμοποιούν το Σκοπευτήριο είναι υπεύθυνοι για
την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας, όπως αυτοί
καθορίζονται από τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομο−
σπονδίας Σκοποβολής (U.I.T.).
Αρθρο 7
Όροι ασφαλούς φύλαξης Όπλων και Πυρομαχικών
1. Τα Σκοπευτήρια που διατηρούν πλήρως στεγασμέ−
νους χώρους, εντός των οποίων φυλάσσονται όπλα
και πυρομαχικά νομίμως κατεχόμενα από Σωματεία
Σκοποβολής ή αθλητές − σκοπευτές που κατέχουν τις
αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 άδειες
και ΔΕ.ΣΚ. υποχρεούνται όπως :
α. Φυλάσσουν και ασφαλίζουν σε αυτοτελείς και ανε−
ξάρτητους χώρους τα όπλα κάθε σωματείου ή Ομο−
σπονδίας, χωριστά, καθώς και σε αυτοτελή και ανεξάρ−
τητο χώρο τα όπλα των φυσικών προσώπων αθλητών
− σκοπευτών. Σε ανεξάρτητους από τα όπλα αυτοτελείς
χώρους αποθηκεύονται για κάθε Σωματείο, Ομοσπονδία
ή φυσικά πρόσωπα, τα πυρομαχικά αυτών.
β. Οι χώροι φύλαξης − αποθήκευσης όπλων και πυρο−
μαχικών απαιτείται να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο
υλικό, ώστε να είναι αδύνατη η ρήξη ή διάτρηση αυτών
με συνήθη εργαλεία. Διαθέτουν θύρες ασφαλείας (θω−
ρακισμένες), σύγχρονο σύστημα συναγερμού και δεν
έχουν παράθυρα ή άνοιγμα σε φωταγωγό ή ακάλυπτο
χώρο.
γ. Ο υπεύθυνος για τη διακίνηση των όπλων και των
πυρομαχικών − διαχειριστής αποθήκης αποθηκεύει τα
όπλα και τα φυσίγγια σε χρηματοκιβώτια εντοιχισμένα
ή σταθερά στερεωμένα στον τοίχο ή το δάπεδο της
αποθήκης, η οποία περιμετρικά είναι κατασκευασμένη
από οπλισμένο σκυρόδεμα τουλάχιστον 20 cm.
δ. Τα όπλα για το δίαθλο της Ομοσπονδίας Χιονο−
δρομίας φυλάσσονται σε ανεξάρτητους χώρους της
εν λόγω Ομοσπονδίας, που πληρούν τους παραπάνω
όρους ασφαλείας.
2. Τα Σκοπευτήρια που λειτουργούν σε μη κατοικη−
μένες περιοχές υποχρεούνται επιπλέον να διαθέτουν
φύλακα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
3. Τα παραπάνω Σκοπευτήρια είναι δυνατόν να κατέ−
χουν όπλα ως συλλεκτικά, εφόσον πληρούνται οι προ−
ϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 3009/2/84−δ από 23.7.2004 (Β΄
−1208) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξεως, όπως
αυτή ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 8

Άρθρο 9
Κυρώσεις
1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας
απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
21 του ν.2168/1993 (Α΄−147), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Σε περίπτωση που το Σκοπευτήριο παύσει να πλη−
ροί έστω και μία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας, αυτή
αφαιρείται προσωρινά με απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας που την εξέδωσε, για χρονικό
διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως δύο (2) μήνες. Η
αφαίρεση της άδειας παρατείνεται για όσο χρόνο το
Σκοπευτήριο δεν πληροί όλες τις απαιτούμενες για την
αρχική χορήγηση της άδειας προϋποθέσεις.
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Ήδη υφιστάμενα υπαίθρια και ημιυπαίθρια Σκοπευτή−
ρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτ. α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν
να εξακολουθούν τη λειτουργία τους μόνο εφόσον, κατά
την κρίση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 56Α του
ν.2725/1999, έχουν λάβει κάθε πρόσφορο και εύλογο
ηχομονωτικό μέτρο και παρέχουν πλήρη προστασία
των περιοίκων από βολίδες, σκάγια και άλλες παρελ−
κόμενες των βολών οχλήσεις, με την υποχρέωση όπως
εντός έτους από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας
εφοδιασθούν με άδεια, για τη χορήγηση της οποίας δεν
εξετάζεται η προϋπόθεση της απόστασης από κατοικη−
μένες περιοχές. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων
και προπονήσεων κατά τις μεσημβρινές ώρες κοινής
ησυχίας και μετά τη δύση του ηλίου σε περίπτωση που
απέχουν περιμετρικά λιγότερο από χίλια (1.000) μέτρα,
από κατοικημένες περιοχές και εφόσον κατά την κρίση
της Επιτροπής Ελέγχου από τη λειτουργία του Σκοπευ−
τηρίου προκαλείται όχληση στους κατοίκους.
Άρθρο 11
Τελικές − Καταργούμενες διατάξεις
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρ−
μόζονται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Σκο−
πευτήρια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και πάσης
μορφής εταιρείες.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ζητήματα
των Σκοπευτηρίων του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.
Άρθρο 12.

Προσφυγές
1. Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης των
προβλεπόμενων από την παρούσα απόφαση αδειών,
επιτρέπεται η προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον
του Υπουργού Πολιτισμού, εντός μηνός από την κοινο−
ποίηση σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης.
2. Σε περίπτωση επιβολής των προβλεπομένων από
την παράγραφο 2 του άρθρου 9 διοικητικών κυρώσεων
ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στον Υπουρ−
γό Πολιτισμού εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

ΦΕΚ 559

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 21153/Φ.300.2
(7)
Κατανομή κατά κατηγορία για τις Πυροσβεστικές Υπη−
ρεσίες Αττικής (εκτός Λαυρίου, Αίγινας και Μεγάρων)
των πεντακοσίων σαράντα (540) κενών οργανικών
θέσεων, που θα καλυφθούν στον προσεχή διαγωνι−
σμό κατάταξης ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών
Γενικών Υπηρεσιών στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του π.δ. 19/2006
(Α΄ 138) «Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεσπκό Σώμα
των Δοκίμων Πυροσβεστών».
β. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ /Φ. ΕΓΚΡ. 12/109/6025/26.4.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.
55/1998 Π.Υ.Σ. (άρθρο 1 παρ. 5 ν. 2412/1996) «Έγκριση
πλήρωσης πεντακοσίων σαράντα (540) κενών οργανικών
θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα» (Υπουργείο Δημόσιας
τάξης).
γ.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.
δ.− Τις υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό των Υπη−
ρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, αποφασίζουμε:
2. Κατανέμουμε τις πεντακόσιες σαράντα (540) κενές
οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν με πανελλήνιο δι−
αγωνισμό κατάταξης ισάριθμων ιδιωτών ως Δοκίμων
Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών κατά κατηγορία και
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Απικής (εκτός Λαυρίου,
Αίγινας και Μεγάρων) Εκατόν εβδομήντα εννέα (178)
θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής (εκτός Λαυρίου,
Αίγινας και Μεγάρων) Εκατόν πενήντα μία (151) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Απικής (εκτός Λαυρίου, Αί−
γινας και Μεγάρων) Είκοσι πέντε (25) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε΄
Πυροσβεσπκές Υπηρεσίες Αττικής (εκτός Λαυρίου,
Αίγινας και Μεγάρων) Δέκα τέσσερεις (14) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ΄
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ΄ 1
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής (εκτός Λαυρίου,
Αίγινας και Μεγάρων) Εξήντα τέσσερεις (65) θέσεις
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ΄ 2
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής (εκτός Λαυρίου,
Αίγινας και Μεγάρων) Ενενήντα επτά (97) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ΄
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής (εκτός Λαυρίου,
Αίγινας και Μεγάρων) Δέκα (10) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
Δέκα (10) θέσεις αθλητών πέραν των προκηρυσσομέ−
νων θέσεων σύμφωνα με το ν. 2725/1999.
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3. Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2006
Ο Αρχηγός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΗΣ
F
Aριθμ. 3625.12/02/06
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό
που υπηρετεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 99/73 «Περί συστάσεως Κεφαλαίου Ναυτι−
κής Εκπαίδευσης κλπ» (ΦΕΚ 173 Α/73).
β) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 297Α/2003).
2. Το άρθρο 12 της αριθμ. 152091/7891/12.12.75 Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1482Β/ 20.12.75) «περί κυρώσεως Κανο−
νισμού αποδοχών και αποζημιώσεων εις βάρος ΚΝΕ πά−
σης φύσεως προσωπικού προσφέροντος τας υπηρεσίας
του εις την Δημόσιαν Ναυτικήν Εκπαίδευσιν».
3. Την υπ’ αριθμ. 86005/3165/6.7.1981 Κοινή Απόφαση
Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ
424Β/ 17.7.1981) «περί κυρώσεως Οικονομικού Κανονισμού
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης».
4. Την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών, ελέγχου
− ενταλματοποίησης − σύνταξης διαβιβαστικών Τρα−
πέζης − παρακολούθησης απολογιστικών στοιχείων
− ισοζυγίων που αφορούν δαπάνες της Δημόσιας Ναυ−
τικής Εκπαίδευσης , διενέργειας προσλήψεων προσω−
πικού για τις εκπαιδευτικές μονάδες , αντικατάστασης
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας με νέο κατάλληλο
πιστοποιητικό , την υλοποίηση προμηθειών για τις ανά−
γκες της Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σχολών ΑΕΝ) από το
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ), σύμφωνα με το
αριθ. 1311.53/19/06/28.2.2006 έγγραφο ΥΕΝ/ΔΟΥ Α΄, το
αριθ. 3641.6/11/06/16.3.2006 έγγραφο YEN/ ΔΕΚΝ Δ΄, το
από 15.3.2006 Υπηρεσιακό Σημείωμα YEN/ ΔΕΚΝ Α΄, και
το ΩΠ: 141339/03−06 Σήμα YEN/ ΔΠΠ Β΄.
5. Τον επείγοντα χαρακτήρα της παραπάνω δράσης
και την ανάγκη ολοκλήρωσης της σχετικής εργασίας,
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής ερ−
γασίας, με αμοιβή, από το μόνιμο πολιτικό προσωπικό
που υπηρετεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, για
το έτος 2006, ως εξής : Ι) Για 1.000 ώρες για πέντε (05)
υπαλλήλους που υπηρετούν στο YEN ΔΠΠ Β΄.
II) Για 3.200 ώρες για οκτώ (8) υπαλλήλους που υπη−
ρετούν στο YEN ΔΟΥ Α΄−Γ΄.
III) Για 1.200 ώρες για δέκα (10) υπαλλήλους που υπη−
ρετούν στο YEN ΔΕΚΝ Δ΄.
IV) Για 2.800 ώρες για οκτώ (8) υπαλλήλους που υπη−
ρετούν στο YEN ΔΕΚΝ Α΄.
V) Για 2.800 ώρες για οκτώ (8) υπαλλήλους που υπη−
ρετούν στο YEN/ ΔΠΚΕ.
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2. Η κατανομή των παραπάνω εγκριθησομένων ωρών
ανά συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνει με
απόφαση του Διευθυντή εκάστης Υπηρεσίας, στην οποία
θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο των εργα−
σιών που θα συντελεσθούν, καθώς και ο κατά συνεργείο
υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. Ο
Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης θα βεβαιώνει την
πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης και
την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
3. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή
ανέρχεται στις εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) Ευρώ
περίπου, θα βαρύνει τον Κ.Α. 0261 του Προϋπολογισμού

ΚΝΕ οικονομικού έτους 2006 και η πληρωμή θα γίνει
από την Π.Π/ΚΝΕ του YEN/ ΔΟΥ−Γ΄.
4. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα ώρες ανά υπάλληλο
μηνιαίως .
5. Η απόφαση αυτή ισχύει έναν (01) μήνα πριν τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Μαΐου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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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

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

