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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 9439/7306 (1)
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στους Συντονιστή της 

Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έργων και 
Προϊσταμένους των Τμημάτων Παρακολούθησης Έρ−
γων, Ειδικού Λογαριασμού και Γραφείου Διασύνδε−
σης της Βουλής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της 

Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/1987),
β) των άρθρων 1 παρ. 3 και 91 του Κανονισμού της 

Βουλής (Μέρος Β΄ΦΕΚ 51/Α/1997),
γ) του άρθρου 1 παρ. 1 του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης 

και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (απόφαση Προ−
έδρου της Βουλής 6653/5332/12.9.2006, ΦΕΚ 192/Α/2006),

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών 
της Βουλής, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε την εξουσία υπογραφής «Με εντολή 
του Προέδρου της Βουλής» ως εξής:

1. Στο Συντονιστή της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρω−
παϊκών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.):

α) Των πράξεων ή αποφάσεων εγκρίσεως δαπανών, 
παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτελέ−
σεως έργων η συνάψεως συμβάσεων μέχρι του ποσού 
που αναφέρεται στους εγκεκριμένους από τον Πρόε−
δρο της Βουλής προϋπολογισμούς έργων/υποέργων, 
για κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για ενταγμένα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης ή έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζει 
η Υ.Ε.Ε.Π. ή έργα που εφαρμόζουν οι Ανεξάρτητες Αρχές 
και χρηματοδοτεί η Βουλή των Ελλήνων.

β) Των πράξεων ή αποφάσεων εγκρίσεως δαπανών, 
παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτελέσεως 
έργων ή συνάψεως συμβάσεων μέχρι του ποσού των δέκα 
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3. Το πηλίκο του αθροίσματος της περίπτωσης (1) 
προς τον αθροιστή της περίπτωσης (2) είναι μεγαλύτε−
ρο της μονάδας και πολλαπλασιάζεται επί 100.

Το αποτέλεσμα δείχνει την απόκλιση του φόρου επί 
τοις εκατό και είναι το 270% για το συγκεκριμένο οικ. 
έτος.

Αν ο αντίστοιχος δείκτης, για τον φορολογούμενο 
που υπέβαλλε την δήλωση του μέσω διαδυκτίου, με 
πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, είναι πέραν του παραπάνω 
δείκτη τότε αυτός υπάγεται στο δείγμα.

Γ. Αν ο φορολογούμενος για την εκκαθάριση εισοδή−
ματος με μηδενισμένες τις εκπτώσεις − μειώσεις των 
άρθρων 8 και 9 είναι πιστωτικός και μεγαλύτερος των 
500 € τότε αυτός υπάγεται στο δείγμα.

Δ. Τα κριτήρια ελέγχου θα ισχύσουν σε ατομικό εισό−
δημα και όχι σε επίπεδο δήλωσης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 

F
    Αριθμ. οικ.25535/1650 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 

649/Β΄/24.5.2006) απόφασης του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης «Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύ−
βων οπλισμού σκυροδέματος».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρ−

νηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ/Α/1986) «Σύσταση και Οργά−

νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 
172/Α/1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990) 
«Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας».

4. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ/Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Έρευνας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/2004) «Δι−
ορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

7. Τις διατάξεις του ν. 372/1976 «Περί συστάσεως και 
λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α/3.6.1976), το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 
(ΦΕΚ 14/Α/16.2.1987) καθώς επίσης και το π.δ. 155/25.6.1997 
«Περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργα−
νισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε)».

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 649/
Β/24.5.2006) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
«Έλεγχος χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος». 

9. Την οικ. 13092/853/23.6.2006 (ΦΕΚ 649/Β/18.7.2006) 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Τροποποίηση 
της με αριθ. οικ. 9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 649/Β/24.5.2006) 
απόφασης». 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994 
«Προϊόντα δοκιμών κατασκευών».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001) 
«Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον το−
μέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/
ΕΚ και 98/48/ΕΚ».

12. Tην υπ’ αριθμ. οικ. 1058/1015/19.5.2005 (ΦΕΚ 706/
Β/25.5.2005) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Σύστημα 
Εποπτείας της Αγοράς από τη Γενική Γραμματεία Βιο−
μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

 12. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/ΦΙ9/4040/24.2.2006 (ΦΕΚ 249/
Β/27.2.2006) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Ανάπτυξης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης  Α. Νεράντζη και Ι. Παπαθανασίου», 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 Σκοπός της παρούσης απόφασης είναι η τροποποί−
ηση της οικ. 9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 649/Β/24.5.2006) 
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης. 

Άρθρο 2

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 της απόφασης 
οικ. 9529/645/10.5.06 συμπληρώνεται ως εξής:

 «Κατ’ εξαίρεση και μέχρι 31 Ιανουαρίου 2007, επι−
τρέπεται η εκ παραλλήλου διάθεση και πώληση χα−
λύβων οπλισμού σκυροδέματος, που έχουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά μιας των ποιοτήτων S220, S400, S500, 
S400S και S500S, όπως αυτά ορίζονται στα Πρότυπα 
ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971, του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης». 

 Άρθρο 3
 Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της απόφασης οικ. 

9529/645/10.5.2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην απόφαση απαγόρευσης ορίζεται όπως εντός τρι−

ών μηνών από της κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο 
αποσύρεται όλη η ακατάλληλη ποσότητα του εισαγομένου 
χάλυβα και επανεξάγεται με μέριμνα του εισαγωγέα».

 Άρθρο 4
Α. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της υπογραφής 

της.
Β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού. 

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2006 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

F
     Αριθμ. Φ.5/52601/Β3 (4)
Πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Κτηνιατρικής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 « Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια 




