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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 49366 (1)

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
Α. του άρθρου 6 του ν.2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν.2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 206, Α’). 

Β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και 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’) 

Γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247, Α’). 

Δ. του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
(ΦΕΚ 201, Α’).

2. Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/484/18249/9.12.2005 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
αρίθ. 55/1998 ΠΥΣ όπως αυτή ισχύει (άρθρο 1 παρ. 51 
ν.2412/1996).

3. Την από 2.8.2005 γνωμοδότηση του πληρεξούσι−
ου δικηγόρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Ιονίων Νήσων, από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται 
για γνήσια σύμβαση μίσθωσης έργου, χωρίς να υπο−
κρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139 (ΦΕΚ 527 Β’) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»

5. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκα−
λείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Περιφερει−
ακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, δαπάνη ύψους 
δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό γι’ αυτήν την αιτία, αποφασίζουμε:

1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα 
με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 κ.ε. του 
Αστικού Κώδικα, μεταξύ ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ 
ή ΤΕ Λογιστών και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυ−
ξης Ιονίων Νήσων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

2. Το έργο που ανατίθεται στο άτομο αυτό είναι 
α) η καταχώρηση των πρωτογενών λογιστικών εγ−
γραφών και η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 
(ισολογισμών, γενική εκμετάλλευση και αποτέλεσμα 
χρήσεως) των ετών από το 2000 έως 2004 και β) η 
λογιστική παρακολούθηση του έτους 2005.

3. Το έργο αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε δύο 
(2) έτη.

4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.

5. Με δεδομένο ότι το προσωπικό που διαθέτει το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στην υποστήριξη του έργου 
της λογιστικής παρακολούθησης των βιβλίων του Πε−
ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, κρίνεται απαραίτητο 
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να ανατεθεί το αντικείμενο αυτό σε άτομο που θα έχει 
τα ειδικά προσόντα και την απαραίτητη εμπειρία και θα 
απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου για ορισμένο 
χρόνο, σε βάρος του Προϋπολογισμού του Περιφερεια−
κού Ταμείου Ανάπτυξης.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, η εξειδικευμένη παροχή υπη−
ρεσιών η οποία προκύπτει από τη φύση του έργου και 
μόνο, το οποίο θα εκτελεστεί χωρίς την καθοδήγηση 
και τις κατευθύνσεις από τα όργανα του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, καθώς και η ορισμένη 
χρονική διάρκεια της σύμβασης αντί προβλεπόμενης 
συνολικής αμοιβής αλλά και η έλλειψη καθορισμένου 
ωραρίου απασχόλησης, καθορίζουν το είδος της σχέσης 
που είναι η γνήσια σύμβαση έργου χωρίς να υποκρύπτει 
σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

7. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των δέκα 
πέντε (15.000) χιλιάδων ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ).

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

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F

Αριθ. ΦΓ΄ 6.17/31290/1994 (2)
Συγκρότηση Επιτροπής για την επεξεργασία σχεδίου 

προεδρικού διατάγματος σχετικά με την εκτέλεση, 
συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων μηχανών 
θαλάσσης μικρών σκαφών αναψυχής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και 
Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του 
π.δ. 396/1989 (Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλή−
ρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1998)».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
και του π.δ. 122/2004 (Α΄ 85) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Τουρισμού».

4. Του π.δ. 342/1990 ( Α΄ 135) «Σύσταση Γενικών Διευ−
θύνσεων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας».

5. Το π.δ. 121/2004 (Α΄ 84) «Διορισμός Υπουργών και 
Υφυπουργών».

6. Το άρθρο 22 του ν. 1682 (Α΄ 1987) «Μέσα και όργανα 
αναπτυξιακής πολιτικής».

7. Τις διατάξεις του ν. 6422/1934 (Α΄ 412) «περί ασκή−
σεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κλπ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την 162/2005 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του 
Σ.Τ.Ε.

9. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ 
(Α΄ 297)».

10. Τις απαντήσεις των εμπλεκομένων φορέων για 
ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης Επιτροπή με αντικείμενο:

− Την σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχε−
τικά με την εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκα−
ταστάσεων μηχανών θαλάσσης μικρών σκαφών ανα−
ψυχής.

2. Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Λεβέντη Σοφία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπο−

στήριξης Βιομηχανιών της Γ.Γ.Β. ως Πρόεδρος της 
Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Ζηκογιάννη Γεώργιος, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών επαγγελμάτων 
της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών.

2. Ζηκογιάννη Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος 
Τεχνικών επαγγελμάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Βιομηχανιών της Γ.Γ.Β., με αναπληρωτή τον Πίττα Κων−
σταντίνο Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Κοντογιάννη Ευάγγελο, Σύμβουλο του Γενικού Γραμ−
ματέα Βιομηχανίας, με αναπληρωτή την Τσόκα Αθηνά, 
υπάλληλο της Γ.Γ.Β.

4. Γεωργίτση Χρυσή, υπεύθυνη πιστοποίησης της 
PRCERT με αναπληρωτής τον Παπουτσή Δημήτριο από 
την DQS HELLAS.

5. Μπισκίνη Κωνσταντίνο, Γενικό Γραμματέα του Συν−
δέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πλαστικών Σκαφών – 
Παρελκομένων – Εξαρτημάτων − Εμόρων και Υπηρεσιών 
«ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΣΥ», με αναπληρωτή τον Αργυρακόπουλο 
΄Αγγελο, Διευθυνή του ιδίου Συνδέσμου.

6. Ντούνη Δημήτριο (ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ/γ΄), με αναπληρω−
τή την Παπαδοπούλου Φωτεινή (ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ/γ΄).

7. Σούλο Δημήτριο, Πλωτάρχη Λ.Σ. (ΥΕΝ/ΔΛΑ Α΄), με 
αναπληρωτή τον Κούβαρη Δρακούλη, Υποπλοίαρχο Λ.Σ. 
(ΥΕΝ/ΔΛΑ Α΄).

8. Χατζηκωνσταντής Γ, μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Δι−
πλωματούχων ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος, με ανα−
πληρωτή τον Μανίδη Α., Ταμία του ιδίου Συλλόγου.

9. Βαβούλη Κωνσταντίνο, Γενικό Γραμματέα του Σωμα−
τείου Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων 
Μηχανών & Μηχανών θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυ−
χής (ΣΕΜΕΞ), με αναπληρωτή τον Γεώργιο Εμμανουήλ, 
Αντιπρόεδρο του ΣΕΜΕΞ.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κωστοπούλου 
Αικατερίνη, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Βιομηχανιών της Γ.Γ.Β..

3. Αμοιβή για το έργο της επιτροπής θα ορισθεί με 
νεότερη απόφαση.

4. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού 

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

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F

Αριθ. 139 (ΔΚΗ/Α)24 (3)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας στο Γραφείο του Γε−

νικού Γραμματέα ΄Ερευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 3205/2003, «Μι−
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σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργιών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 3254/2004, (ΦΕΚ 
137/Α/22.7.2004).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1.2.96, «Συγχώνευση Υπουρ−
γείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004.

4. Την υπ’ αριθμ. 7727/23.6.2004 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Μετα−
κίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας».

5. Την ανάγκη κάλυψης με οδηγό του υπηρεσιακού 
αυτοκινήτου του Γενικού Γραμματέα ΄Ερευνας και Τε−
χνολογίας.

6. Την ανάγκη για υπερωριακή εργασία στο γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ποσού 10.500 ΕΥΡΩ, σε βάρος του ειδικού 
φορέα 35/130, ΚΑΕ 0511 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι 
απαιτούμενες πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία δύο (2) υπαλ−
λήλων, οι οποίοι διατίθενται στο γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας ταυ Υπουργείου 
Ανάπτυξης, από 15ης απογευματινής έως 22ας βραδυνής, 
μέχρι εξήντα (60) ώρες το ανώτερο το μήνα για κάθε 
υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2006 έως 
31/12/2006.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
οικονομικού έτους 2006 της ΓΓΕΤ και μέσα στα πλαίσια 
των εγκεκριμένων πιστώσεων.

3. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απα−
σχόλησης θα διενεργηθεί με Πράξη του Γενικού Γραμ−
ματέα Ερευνας και Τεχνολογίας, ενώ επίσης με Πράξη 
του Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας στο 
τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση 
των ωρών της υπερωριακής εργασίας.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F

Αριθ. Φ.821/6Ε/245/Ζ1 (4)
Επανακαθορισμός έδρας περιοχής ευθύνης Συντονι−

στή Εκπαίδευσης Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής 
του εξωτερικού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.2413/96 

(ΦΕΚ 124 τ.Α’) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

2. Τις αποφάσεις μας: Φ.821/2/Σ467/Ζ1/3523/24.7.96 
(ΦΕΚ 707/96 τ. Β) και Φ.821/Σ221/Ζ1/2414/8.6.2001 (ΦΕΚ 
791/2001 τ. Β’).

3. Τις ανάγκες της υπηρεσίας περί επανακαθορισμού 
της έδρας του Συντονιστή Εκπαίδευσης με περιοχή 
ευθύνης τις χώρες της ΚΑΚ και ΚΑΕ της ανωτέρω 2 
διάταξης, όπως αυτές προκύπτουν από το με αρ. πρωτ. 
Φ.010.2/6/ΑΣ518/19.10.2005 έγγραφο του κ. Γενικού Προ−
ξένου της Ελλάδας στη Μαριούπολη καθώς και από το 
με αρ. πρωτ. 1190/19.10.2005 έγγραφο της Συντονίστριας 
της Εκπαίδευσης στο Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις υπ’ αριθμ. Φ.821/2/Σ467/Ζ1/3523/
24.7.1996 (ΦΕΚ 707/1996 τ. Β) και Φ.821/Σ221/Ζ1/2414/
8.6.2001 (ΦΕΚ 791/2001 τ.Β) αποφάσεις μας και επανα−
καθορίζουμε την έδρα του Συντονιστή Εκπαίδευσης 
με περιοχή ευθύνης τις χώρες της ΚΑΚ και ΚΑΕ των 
ανωτέρω αποφάσεων μεταφέροντες αυτήν από το Κί−
εβο στη Μαριούπολη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F

Αριθ. 141955 (5)
Διάθεση πίστωσης για τη χρηματοδότηση της πράξης 

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ» 
του μέτρου 4.2.1 «Αναβάθμιση της υποδομής ενημέ−
ρωσης, πληροφόρηση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίη−
ση πληθυσμού» του ΕΠΑΑ−ΑΥ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) 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 98Α΄).

β) Του ν. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄320), που τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οι−
κονομικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(Α΄199) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 
«Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και στρατιωτικών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄138).

γ) Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση, και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις».(Α΄251).

δ) Του ν. 2520/97 περί «Μέτρα για τους νέους αγρό−
τες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής 
Εκπ/σης, κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 173).

ε) του ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της 
αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμά−
των του Υπουργείου Γεωργίας» ( Α΄223).

2. Την απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε (2000) 
3405/28.11.2000, σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές πα−
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ρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο 
αριθ. 1 στην Ελλάδα.

3. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 845/6.4.2001 απόφαση με 
την οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ε.Κ. το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανα−
συγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006».

4. Την υπ’ αριθμ. 1075916.12.2003 απόφαση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» 
για ένταξη της πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ−
ΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ» μέτρο 4.2.1 του ΕΠΑΑ−ΑΥ.

5. Την υπ’ αριθμ. Ε 0823 τροπ. 1/16.9.2005 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την εγγραφή 
στο ΠΔΕ 2005 (ΣΑΕ0823−2004 ΣΕ 08230004) του έργου 
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ».

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν 
αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας−Οικο−
νομικών.

7. Την υπ’ αριθμ. 230642/15.3.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων.

8. Την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Γεωργικών Εφαρ−
μογών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη διάθεση χρηματικού ποσού ύψους 
279.660,00 Ευρώ για δαπάνες του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ» του μέτρου 4.2.1 
του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000 – 2006», που θα πληρωθούν από την 
ΣΑΕ082/3−2004 ΣΕ 08230004 του ΠΔΕ έτους 2005 με 
επιχορήγηση του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και ειδικότερα 
για δαπάνες των δύο (2) υποέργων που έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα:
� «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ» με 
δαπάνη ύψους 206.028,00 €.
� ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΗ−

ΤΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ» με δαπάνη 
ύψους 73.632,00 €. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης «ΕΞΟΠΛΙ−
ΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟ−
ΜΩΝ» είναι 279.660,00 €.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων θα καθοριστούν οι όροι, τα δικαιολογητικά 
και ο τρόπος καταβολής και ελέγχου της επιχορήγησης 

του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» που είναι ο τελικός δικαιούχος 
της πράξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Χ. ΦΩΛΙΑΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F

Αριθ. 103822 (6)
Τροποποίηση της 58819/7.4.2003 Υπουργικής απόφασης 

«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Κατα−
στημάτων Κράτησης τύπου Α’ και Β’».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 8 παρ. 3 β και 10 παρ. 5 Σωφρ. Κώδικα 

(ν.2776/1999). 
β) Την παράγραφο 4 του άρθρου 13 της απόφασης Υπ. 

Δικ/νης, υπ’ αριθμ.58819/7.4.2003 (ΦΕΚ 463 τ.Β 717.4.2003) 
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Καταστημάτων 
Κράτησης, τύπου «Α’ και Β’».

γ) Την ανάγκη αύξησης του εβδομαδιαίου ποσού που 
διατίθενται σε μάρκες ή κουπόνια, για τη διευκόλυνση 
των συναλλαγών των κρατουμένων με το πρατήριο κα−
ντίνα και το κυλικείο του Καταστήματος.

δ) Τη σχετική πρόταση του Κεντρικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου Φυλακών (ΚΕΣΦ), σύμφωνα με το πρακτικό 
της από 6.10.2005 συνεδρίασής του. 

ε) Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε το εδάφιο 2 της παραγράφου 4 
του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. 58819/7.4.2003 (ΦΕΚ 463 
τ.β.17.4.2003) απόφασής μας «Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου 
Α’ και Β’», ως εξής:

Δεν επιτρέπεται το ποσόν αυτό να υπερβαίνει τα 40€ 
εβδομαδιαίως. 

2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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