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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Φ.429.1/13/152004 (1)
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της 

υπ’ αριθμ. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006/απόφ. ΥΦΕ−
ΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» 
(ΦΕΚ 34/18.1.2006, τ.Β΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

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

αλλά και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 
του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005, τ.Α΄). 

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/21.4.2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/22.4.2005, τ. Α΄). 

γ. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της 
υπ’ αριθμ. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006/απόφ. ΥΦΕΘΑ 
«Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 
34/18.1.2006, τ.Β΄). 

δ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 246717/1.3.2006 κοινής 
απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυ−
νας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 274/3.3.2006, 
τ. Β΄).

ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

στ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Φ.429.1/ 
5/150045/Σ.11/4.1.2006/απόφ. ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων 
στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34/18.1.2006, τ.Β΄), τρο−
ποποιείται ως ακολούθως: 

«1. Για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3421/2005 
καθορίζονται τα παρακάτω: 

α. Όσοι νοσηλεύονται κατά την ημερομηνία που υπο−
χρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 του προανα−
φερομένου άρθρου, υποβάλλουν στα αρμόδια Στρατο−
λογικά Γραφεία από την είσοδό τους στο νοσηλευτικό 
ίδρυμα και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να 
καταταγούν ως εκ της εξόδου τους από αυτό, τα προ−
βλεπόμενα από την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου δι−
καιολογητικά για την χορήγηση της εν λόγω αναβολής. 
Με βάση τα ίδια δικαιολογητικά προγραμματίζονται για 
κατάταξη, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου. 

β. Σε περίπτωση και νέας νοσηλείας τους υποβάλουν 
εκ νέου το προβλεπόμενο από την παράγραφο 6 πι−
στοποιητικό, προκειμένου να προγραμματιστούν για 
κατάταξη, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατά−
ξεις της παραγράφου 5 του προαναφερομένου νόμου. 
Ως νέα νοσηλεία νοείται η οποιαδήποτε νοσηλεία του 
ενδιαφερομένου μετά την πρώτη. 

γ. Για όσους νοσηλευόμενους δεν είναι προσδιορι−
σμένη η ημερομηνία λήξης της νοσηλείας τους ή προ−
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θ) τη σάρωση και κωδικοποίηση των δηλώσεων, αι−
τήσεων, περιλήψεων κλπ., καθώς και του συνόλου των 
συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων,

ορίζεται η τιμή των 6,21 ευρώ ανά ενεργό εγγραπτέο 
δικαίωμα.

Άρθρο 3
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης 

Για τη λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης 
και την τήρηση ενήμερης της ψηφιακής βάσης δεδομέ−
νων των ενεργών τίτλων σε περίπτωση παράτασης του 
αρχικού συμβατικού χρόνου της μελέτης για τη δημι−
ουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων 
των υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, και ειδικότερα για:

α) τη λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης και 
την παροχή των προβλεπομένων από τις εγκεκριμένες 
τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών, 

β) την παραλαβή των δηλώσεων του ν. 2308/1995, όπως 
ισχύει, 

γ) την ενημέρωση, συμπλήρωση, διόρθωση και ανα−
μόρφωση της ψηφιακής βάσης δεδομένων ενεργών τίτ−
λων με βάση τις δηλώσεις του ν. 2308/1995, 

δ) τη σάρωση και κωδικοποίηση των δηλώσεων, αι−
τήσεων, περιλήψεων κλπ., καθώς και του συνόλου των 
συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων κατά την πε−
ρίοδο αυτή, και

ε) την αρχειοθέτηση και φύλαξη των συλλεγόμενων 
στοιχείων της κτηματογράφησης κατά την περίοδο 
αυτή,

ορίζεται η τιμή των 0.09 €, ανά μήνα λειτουργίας ανά 
ενεργό εγγραπτέο δικαίωμα, καταχωρισμένο στην ψη−
φιακή βάση ενεργών δικαιωμάτων.

Β. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς 
που προκηρύσσονται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. μετά 
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. 20311 (4)
Συμπλήρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Πρωτοδικείου Κατερίνης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 

Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997,

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν.2812/2000 (Α΄ 
67),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).

4. Την υπ’ αρθμ. 20/2006 απόφαση της Ολομέλειας του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Κατερίνης όπως διαμορφώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 20/2006 απόφαση της Ολομέλειας του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και η οποία έχει ως εξής:

− Ορίζει ώρα εκδίκασης των αυτοφώρων την 12η με−
σημβρινή και μετά, σύμφωνα και με τις ανάγκες της 
Εισαγγελίας, όταν υπάρχει δε δικάσιμος Τριμελούς ή 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, μέχρι του πέρατος της 
συνεδριάσεώς του την ίδια μέρα.

− Ορίζει χρόνο εκδίκασης των προσημειώσεων, κατά 
τις ημέρες που υπάρχουν άλλες έδρες από ώρα 12.00 
έως ώρα 13.00 και σε κάθε περίπτωση οι προσημειώσεις 
θα μπορούν να εκδικάζονται από οποιονδήποτε παρό−
ντα δικαστή ο οποίος θεωρείται ότι εκτελεί καθήκοντα 
Προέδρου υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κα−
τερίνη στις 21 Δεκεμβρίου 2006.

Οι Πρόεδροι
ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΙΟΥΠΤΣΙΔΟΥ−ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Οι Δικαστές
ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΣΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΡΧΑΚΗ−ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2007

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ
F

    Αριθμ. ΟΙΚ. 13263/1043/07 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 5063/184/2000 (Β΄ 155) 

περί όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδει−
ών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 45 του νόμου 2773/1999 (Α΄ 286) «Απελευ−

θέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας − Ρύθμιση 
θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις».

2. Το άρθρο 3 του νόμου 2364/1995 (Α΄ 252) «Σύσταση 
του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. 
Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αε−
ρίου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του ν. 3428/2005 (Α΄ 313).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
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που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

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

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.5063/ 
184/2000 υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λει−
τουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) 
για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων χρήσης του 
CNG για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων από τους 
φορείς που εκ του νόμου έχουν δικαίωμα πώλησης φυσι−
κού αερίου και προδιαγράφει τον τρόπο σχεδιασμού, κα−
τασκευής, συναρμολόγησης, εγκατάστασης και ελέγχου 
των σταθμών αυτών που θα ανεφοδιάζουν τα οχήματα 
με πεπιεσμένο φυσικό αέριο σε θερμοκρασία που ρυθ−
μίζεται ισοδύναμα στα 20MPa στους 15°C. Οι παραπάνω 
διαδικασίες μπορεί να έχουν εφαρμογή και για μεγαλύ−
τερες πιέσεις λειτουργίας αν εξεταστούν προσεκτικά η 
ασφάλεια κατά τη λειτουργία των διαφόρων εξαρτημά−
των, οι αποστάσεις ασφαλείας, η μηχανική αντοχή και 
η δοκιμή στεγανότητας της εγκατάστασης.» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

MIX. ΛΙΑΠΗΣ

F
    Αριθμ. 1141.1/03/2007 (6)

Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Εφοδια−
σμού Λ.Σ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 126 παρ. 2γ του Κώδικα Προσωπικού 

Λιμενικού Σώματος ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3079/ 
2002 (Α΄ 311),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα.» (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε τον από 2 Μαρτίου 2007 και με αριθμ. 
72 κανονισμό: «Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου 
Εφοδιασμού ΛΣ», ο οποίος αποτελείται από πέντε άρ−
θρα ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ. 72

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τη διάταξη του άρθρου 126 παρ. 2γ του Κώδικα 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3079/2002 (Α΄ 311).

β) Τις διατάξεις του π.δ. 242/1999 (Α΄ 201) «Οργανισμός 
του ΥΕΝ».

γ) Την υπ’ αριθμ. ΜΕ4329.1/4/89/20.4.1989 ΥΕΝ/ΔΠΛΣ/
ΤΟΥ «Εγχειρίδιο Επιμελητείας Εφοδιασμού Νο 11».

δ) Την ανάγκη για οργάνωση και καλύτερη λειτουργία 
του Κέντρου Εφοδιασμού ΛΣ σύμφωνα με τις υφιστά−
μενες συνθήκες, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση και διοίκηση του Κέντρου

Εφοδιασμού ΛΣ.

1. Το Κέντρο Εφοδιασμού ΛΣ συνίσταται από τις απο−
θήκες:

α) Ιματισμού (ΑΠ.ΙΜ)
β) Υλικών απογραφής (Α.Υ.Α.)
γ) Γραφικής ύλης και εντύπων (Α.ΓΥ.Ε.)
δ) Λιπαντικών (ΑΠ.ΛΙΠ.).
ε) Υλικών Πλωτών – Χερσαίων Μέσων (ΑΠΥΠΧΜ)
στ) Υλικών Εναέριων Μέσων (ΑΠΥΕΜ).
2. Το προσωπικό των ανωτέρω αποθηκών διοικεί ανώ−

τερος Αξιωματικός ΛΣ, ο οποίος διευθύνει τις υποθέσεις 
του ΚΕΦ/ΛΣ, παρέχει κατευθύνσεις στους υπηρεσιακά 
υφισταμένους του και επιμελείται για την ευόδωση του 
έργου τους.

Λεπτομερέστερα θέματα ρυθμίζονται με βάση τα εγ−
χειρίδια επιμελητείας και εφοδιασμού όπως κάθε φορά 
ισχύουν. 

Άρθρο 2
Εποπτεία Διευθύνσεων ΥΕΝ

1. Οι Διευθύνσεις του ΥΕΝ εποπτεύουν και ελέγχουν 
τις αποθήκες σύμφωνα με τα εγχειρίδια επιμελητείας 
– εφοδιασμού όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Ειδικότερα:
α) Οι ΑΠΙΜ, ΑΥΑ και ΑΠΛΙΠ εποπτεύονται και ελέγ−

χονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
(ΔΟΥ). 

β) Η ΑΓΥΕ εποπτεύεται και ελέγχεται από την Δι−
εύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(ΔΠΚΕ).

γ) Η ΑΠΥΠΧΜ εποπτεύεται και ελέγχεται από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) και

δ) Η ΑΠΥΕΜ εποπτεύεται και ελέγχεται από την Δι−
εύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων 
(ΔΕΜΕΜ).

2. Στο πλαίσιο της εποπτείας και του ελέγχου, πέραν 
των προβλέψεων του Οργανισμού του ΥΕΝ, οι ανωτέρω 
Διευθύνσεις έχουν και την αρμοδιότητα:

α) Θεώρησης και φυλλομέτρησης των στελεχών των 
γραμματίων εισαγωγής – εξαγωγής προς και από τις 
αποθήκες. Η χορήγηση αυτών των στελεχών θα γίνεται 
κανονικά έπειτα από σχετικό αίτημα του ΚΕΦ/ΛΣ και 
θα τηρείται από κάθε Διεύθυνση απόδειξη παραλαβής 
όπου θα αναγράφονται με αύξοντα αριθμό τα εν λόγω 
στελέχη. Η δε προμήθεια των στελεχών γραμματίων 
εισαγωγής – εξαγωγής όλων των αποθηκών του ΚΕΦ/ΛΣ 
θα γίνεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Προμηθειών και 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων έπειτα από σχετικό αίτημα 
των εποπτευουσών Διευθύνσεων ΥΕΝ (ΔΟΥ−ΔΤΥ−ΔΕ−
ΜΕΜ), εκάστης εκ των αποθηκών. 

β) Έγκρισης εισαγωγής και εξαγωγής υλικών.
γ) Παρακολούθησης αποθεμάτων υλικών και προγραμ−

ματισμού προμηθειών τους.
δ) Συγκρότησης τριμελών επιτροπών στο τέλος κάθε 

έτους για τον τακτικό έλεγχο των αποθηκών αρμοδιότη−
τάς τους και τη διαβίβαση των εκθέσεων στη Διεύθυνση 
Προσωπικού ΛΣ για την ενδεχόμενη άσκηση διοικητικού 
ελέγχου.




