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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. . 32822 (1)
 Ανασύσταση και συμπλήρωση της Επιτροπής για την 

σύνταξη Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3274/2004 «Ορ−

γάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (ΦΕΚ.195/
Α/19.10.2004).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για ην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τΑ΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

δ) Το από 21.3.2006 έγγραφο του Φιλοκτήμονα Αρ−
ναούτογλου, Συμβούλου της Επικρατείας με το οποίο 
υπέβαλε την παραίτηση του από Πρόεδρο της ανωτέρω 
Επιτροπής.

ε) Το Γ 430/9.5.2006 έγγραφο του Συμβουλίου Επι−
κρατείας.

στ) Το από 21.6.2006 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δι−
εύθυνσης Οργάνωσης και Διοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι−
κονομικών.
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7. Το γεγονός ότι για την εν λόγω δαπάνη, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των € 395.000 περίπου, υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό 
του Ε.Ο.Τ., οικονομικού έτους 2006 (ΚΑ 4212).

8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Απόφαση 
καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών.

9. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:

1. Καθορίζουμε για το έτος 2006 τον ανώτατο αριθμό 
ημερών μετακινήσεων εκτός έδρας − εντός της περιοχής 
δικαιοδοσίας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένης και της Ελ−
λάδας) για τους μονίμους υπαλλήλους που υπηρετούν 
στις Υπηρεσίες Εξωτερικού Ε.Ο.Τ., ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ
 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Γραφείο ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ−ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 55
Γραφείο ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Ν.ΥΟΡΚΗ) 55
Παράρτημα ΚΑΝΑΔΑ 10
Γραφείο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ−Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 20
Γραφείο ΙΤΑΛΙΑΣ (ΜΙΛΑΝΟ) 35
Παράρτημα ΡΩΜΗΣ 30
Γραφείο ΓΑΛΛΙΑΣ 40
Γραφείο ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 35
Παράρτημα ΒΕΛΓΙΟΥ − ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 30
Γραφείο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (Φραγκφούρτη) 90
Παράρτημα ΜΟΝΑΧΟΥ 35
Παράρτημα ΕΛΒΕΤΙΑΣ 35
Γραφείο ΑΥΣΤΡΙΑΣ 30
Γραφείο ΡΩΣΙΑΣ & Κ.Α.Κ. 30
Γραφείο ΙΑΠΩΝΙΑΣ 35
Γραφείο ΙΣΡΑΗΛ 30
Γραφείο Β.ΕΥΡΩΠΗΣ
(Περιοχή δικαιοδοσίας Σουηδία−Νορβηγία−Δανία−
Φινλανδία−Εσθονία−Λετονία−Λιθουανία) 50
Γραφείο ΤΣΕΧΙΑΣ (Περιοχή δικαιοδοσίας Τσεχία−
Σλοβακία−Πολωνία−Ουγγαρία) 40
Γραφείο ΙΣΠΑΝΙΑΣ 30
Γραφείο ΚΙΝΑΣ (ΠΕΚΙΝΟ) 30
Γραφείο ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 40
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 785

2. Η προβλεπόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των € 395.000 περίπου για το 2006 σε βάρος 
του προϋπολογισμού των Υπηρεσιών του Εξωτερικού 
του ΕΟΤ, ΚΑ 4212 στον οποίο υπάρχει αντίστοιχη πί−
στωση.

3. Οι εντολές μετακινήσεων που θα πραγματοποιη−
θούν στα πλαίσια των ανωτέρω καθοριζομένων συνο−
λικών ημερών (785) θα εγκρίνονται εκ των προτέρων 
με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση υπέρβαση 
του αριθμού ημερών μετακίνησης που καθορίζονται ως 
άνω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

    Αριθ. Φ.085/ΒΜ/ΠΡΣ ΤΡΙΠ/ΑΣ 19848 (7)
Εκποίηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της

Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τρίπολη. 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2594/24.3.1998 «Περί Οργανισμού 

του Υπουργείου Εξωτερικών», άρθρα 147 & 148 παρ. 5γ., 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3072/4.12.2002, άρθρο 12, 
παρ. Ια και 1β.

2. Την υπ’ αριθμ. Π23ΣΤΓΔΝ−25974/10707/26.9.2005 
απόφασης «Παροχή δικαιώματος υπογραφής με εντο−
λή Υπουργού στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εξωτερικών και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του στον ΣΤ’ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, 
Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Εξωτερικών».

3. Το υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ.085.3/3/ΑΣ354/21.2.2006 έγγραφο 
της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τρίπολη, σχετικά με 
την εκποίηση ενός (1) υπηρεσιακού αυτοκινήτου της 
Αρχής 4. Το υπ’αριθ. Φ.078/Τρίπολη/162/ΑΣ1001/25.5.2006 
έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου 
Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την εκποίηση του υπηρεσιακού αυτο−
κινήτου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τρίπολη, 
MERCEDES 230 Ε SEDAN, έτους κτήσεως 1990, χρώμα−
τος λευκού, με αριθμό πλαισίου WDB 124023−1B−415076, 
αριθμό κινητήρα 102982−12−193162, και αριθμό καταχώρη−
σης στο Βιβλίο Υλικού Α 1702 και παρούσας αγοραστι−
κής αξίας έως 5.200 ΔΗΝΑΡΙΩΝ ΛΙΒΥΗΣ, με τίμημα που 
θα κριθεί συμφερότερο απο τον Προϊστάμενο της Αρχής 
yia την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2006

Με εντολή υπουργού
Ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΙΣΚΑΚΗΣ 
F

     Αριθ.13092/843 (8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 9529/645/10.5.2006 

(ΦΕΚ 649/Β/24.5.2006) Απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης«Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χα−
λύβων 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».
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7. Τις διατάξεις του ν. 372/76 «Περί συστάσεως και 
λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α/3.6.76), το άρθρο 22 του ν. 1682/87 
(ΦΕΚ 14/Α/16.2.87) καθώς επίσης και το π.δ. 155/25.6.1997 
«Περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Ορ−
γανισμού 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. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994 
«Προϊόντα δοκιμών κατασκευών».

10. 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».

11. Tην υπ’ αριθμ. οικ. 1058/1015/19.5.2005 (ΦΕΚ 706/
Β/25.5.2005) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης «Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς 
από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 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 Ανά−
πτυξης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανά−
πτυξης Α. Νεράντζη και Ι. Παπαθανασίου», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσης Απόφασης είναι η τροποποίηση 

της οικ.9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 649/Β/24.5.2006) Απόφα−
σης του Υφυπουργού Ανάπτυξης. 

Άρθρο 2
1. Το σημείο 1.2.α) του Παραρτήματος της Απόφασης 

οικ.9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 649/Β/24.5.2006) αντικαθί−
σταται ως εξής:  «15 δοκίμια (60 δοκίμια όπου απαιτείται) 
από διαφορετικές ράβδους για έλεγχο σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.1. α) και 2.1. β)». 

2. Το σημείο 1.2.γ) του Παραρτήματος της Απόφασης 
οικ.9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 649/Β/24.5.2006) αντικαθί−
σταται ως εξής: «5 δοκίμια από διαφορετικές ράβδους 
για την δοκιμή κόπωσης (για την τεχνική κατηγορία
Β 500 C)».

Άρθρο 3
 1. Το σημείο Παράγρ. 7.2.1 του 2.1.β) του Παραρτή−

ματος της Απόφασης οικ.9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 649/
Β/24.5.2006) αντικαθίσταται ως εξής:

«Παράγραφος 7.2.6». 
 2. Το « είτε » του σημείου 3.1.1. α) και του σημείου 3.1.2. α) 

του Παραρτήματος της Απόφασης οικ.9529/645/10.5.2006 
(ΦΕΚ 649/Β/24.5.2006) αντικαθίσταται με το « και».

 Άρθρο 4
 Στο σημείο 3.2. του Παραρτήματος της Απόφασης 

οικ.9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 649/Β/24.5.2006), προστίθε−
ται και άλλη παράγραφος, παράγραφος γ) ως εξής:

γ) Όσον αφορά στη δοκιμή κόπωσης, όλα τα αποτελέ−
σματα των 5 δοκιμών ανά ονομαστική  διάμετρο πρέπει 
να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του παρόντος.

 Στην περίπτωση αυτή, η ελεγχόμενη ονομαστική δι−
άμετρος γίνεται αποδεκτή.

 Εάν ένα από τα ανωτέρω αποτελέσματα δεν είναι 
αποδεκτό, τότε επαναλαμβάνεται η δειγματοληψία και 
η ονομαστική αυτή διάμετρος του συγκεκριμένου εργο−
στασίου παραγωγής γίνεται αποδεκτή μόνο αν όλα τα 
αποτελέσματα των δοκιμών είναι αποδεκτά. 

Άρθρο 5
Η παράγραφος Α του άρθρου 7 της υπ’ αριθ.

οικ.9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 649/Β/24.5.2006) Απόφασης 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

 «Η ισχύς της παρούσας αρχίζει (5) μήνες από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε 
παύει και η ισχύς των με αριθ. 10364 Φ7/221/20.7.1994 
και οικ. 15283/Φ7/ 422/8.8.1995.Υπουργικών Αποφάσε−
ων, καθώς και οι με αριθ. 27720/Φ.7/342/24.7.1997 και 
27907/Φ7α9/571α/20.11.2000 τροποποιήσεις της οικ.15283/
Φ7/422/8.8.1995 Απόφασης και κάθε άλλη διάταξη που 
αντιβαίνει στην παρούσα Απόφαση».

 Άρθρο 6
Α. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της υπογραφής της.
Β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτι−

μάται ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

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

 Αθήνα, 23 Ιουνίου 2006 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

F
Αριθμ. Φ.40202/14962/1022 (9)

    Τροποποίηση της παρ.7 του άρθρου 27 και του άρ−
θρου 28 του Καταστατικού του Τ.Α.ΞΥ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1828/1942, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του 
Α.Ν. της 11.11.1935, όπως αυθεντικά ερμηνεύθηκε αυτό 
με το άρθρο 1 του Α.Ν. 694/1937 και συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Α.Ν. 694/1937 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν.δ. 2520/1953.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του π.δ/τος 
63/2005 (Α,98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το π.δ. 33/2006 (Α’,35) «Διορισμός των μελών της 
Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

4. Την 288/26/10.5.2005 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Α.ΞΥ.
5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που 

διατυπώθηκε κατά την 12η/8.6.2006 συνεδρίαση του.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Τ.Α.ΞΥ., αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 7 του άρθρου 27 του Καταστατικού του Ταμείου 
Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Δαπάνες ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, 
που έγιναν παρά τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού, 
από μη συμβεβλημένους ιατρούς και φαρμακοποιούς, 
βαρύνουν τον ασφαλισμένο, εκτός εάν η Υπηρεσία, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους που τις δικαι−
ολογούν κατά το άρθρο 28 του παρόντος, μετά από 
γνώμη του Αρχίατρου ή Ελεγκτή ιατρού, κρίνει ότι θα 
πρέπει να αποδοθεί στον ασφαλισμένο η δαπάνη που 
προβλέπεται από το Κρατικό Τιμολόγιο για την αντί−
στοιχη περίπτωση.

Προϋπόθεση για την επιστροφή της πιο πάνω δαπά−
νης, είναι η υποβολή του νομίμου αποδεικτικού στοιχεί−
ου εντός τριάντα (30), κατ’ανώτατο όριο, ημερών από 




