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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 26638 (1)

Ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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/τ.Α΄/8.10.1997).

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 (ΦΕΚ 98Α΄).

γ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/1995).

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/ 
14.7.2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους 
εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο 
δημόσιο τομέα». 

ε) Του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 
201/τ.Α΄/1995).

στ) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/2002).

ζ) Της παραγράφου 51 του άρθρου 1 του ν.2412/1996 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο 
σε άλλα Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
123/τ.Α΄/17.6.1996).

η) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομικών».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/138/8084/17.5.2005 από−
φαση της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 
2 της 55/1998 ΠΥΣ (παράγραφος 51 του άρθρου 1 του 
ν. 2412/1996).

3. Την υπ’ αριθμ. 176/2006 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από την 
οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις 
έργου και δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

4. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις 
προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα 
επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι Ευρώ (2.267.176,00€) 
εκ των οποίων ποσό ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων 
δεκαεπτά χιλιάδων ΕΥΡΩ (1.417.000,00 €) για το έτος 
2006 και το υπόλοιπο οκτακόσιων πενήντα χιλιάδων 
εκατόν εβδομήντα έξι ΕΥΡΩ (850.176,00 €) για το έτος 
2007 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ειδικός Φορέας 07−110, ΚΑΕ 0871) όπου 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, αποφασίζουμε:
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1. Αναθέτουμε έργο με σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα 
με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 κε του 
Αστικού Κώδικα, σε εκατό είκοσι τρία (123) άτομα Πα−
νεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τα 
οποία τα ενενήντα (90) τουλάχιστον θα έχουν γνώση 
χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

2. Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά είναι: 
α) Η ταξινόμηση και η κατηγοριοποίηση των αιτήσεων 

για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρ−
τημένη εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
15 του ν. 3386/2005.

β) Η κατάλληλη επεξεργασία των αιτημάτων και των 
αναγκών για εποχιακή εργασία υπηκόων τρίτων χωρών, 
καθώς και αιτημάτων χορήγησης και ανανέωσης αδειών 
διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές 
και προσωπικό εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 16 και 17 του ν. 3386/2005.

γ) Η κατηγοριοποίηση ανά χώρα προέλευσης, φύλο 
και ηλικιακή πυραμίδα ώστε να καταστεί δυνατή η πε−
ραιτέρω αξιοποίηση των στοιχειών αναφορικά με τις 
αιτήσεις για χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής 
σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από 
επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό 
την παροχή υπηρεσίας καθώς και την χορήγηση και 
ανανέωση άδειας διαμονής αθλητών και προπονητών 
στην Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 19 και 20 του ν. 3386/2005. 

δ) Η ταξινόμηση και αξιολόγηση των αιτήσεων για 
άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας καθώς και για άδεια διαμονής για ανά−
πτυξη επενδυτικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 24 και 26 του ν. 3386/2005.

ε) Η ταξινόμηση και επεξεργασία των αιτήσεων αδειών 
για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους και των αιτήσεων για χορήγηση 
και ανανέωση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 
και 46 του ν.3386/2005. 

στ) Η συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση των στοι−
χείων και των πληροφοριών που αφορούν σε θέματα 
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του ν.3386/2005. 

ζ) Η υποβοήθηση για την προετοιμασία, τον σχεδια−
σμό και την συμμετοχή για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων σχετικών με τη διαχείριση της μετανά−
στευσης, εντός και εκτός της χώρας.

η) Η παρακολούθηση και επεξεργασία των χορηγου−
μένων δανείων και οικονομικών βοηθημάτων για τη 
δημιουργία μόνιμης στέγασης και εγκατάστασης των 
παλλινοστούντων σε συνδυασμό με τη δημιουργία συν−
θηκών επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Το έργο θα εκτελεστεί εφάπαξ, υπό την έννοια ότι 
αποβλέπει στην ηλεκτρονική και φυσική ταξινόμηση των 
ανωτέρω στοιχείων προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η περαιτέρω αξιοποίηση τους και η διασφάλιση της 
λειτουργικότητάς τους.

3. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 
δώδεκα (12) μήνες.

4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

5. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή έκαστου αναδόχου, 
στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα 

δύο ΕΥΡΩ (18.432,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.

6. Το έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην παρά−
γραφο 2 α, β, γ, δ, ε, στ, ζ και η συντελείται στα πλαίσια 
του ν. 3386/2005 και ειδικότερα στις ανάγκες που προ−
κύπτουν με τις ρυθμίσεις που εισάγουν οι διατάξεις αυ−
τές και οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο στις 
μέχρι τώρα απασχολήσεις των υπηρετούντων υπαλλή−
λων, στα πλαίσια των συνήθων καθηκόντων τους.

Επίσης οι ανάγκες αυτές δεν είναι δυνατόν να αντιμε−
τωπισθούν από το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, δεδομένου ότι οι νέες ρυθμίσεις προϋποθέτουν 
για την ολοκλήρωση της εφαρμογής τους, την εντός 
τακτού χρόνου συλλογή και επεξεργασία των στοιχεί−
ων που αναφέρονται ανωτέρω και αποτελεί έκτακτη, 
υπηρεσιακή ανάγκη, διάφορη των τακτικών αναγκών για 
την κάλυψη των οποίων είναι συστημένες οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

Κατά συνέπεια το ανωτέρω αντικείμενο της μίσθω−
σης έργου δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες, αλλά συνιστά 
έκτακτη ανάγκη, που θα ολοκληρωθεί σε δεδομένο χρο−
νικό διάστημα, με την έννοια ότι δεν θα επαναληφθεί 
στο μέλλον, αλλά θα εξαντληθεί στο προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 26355 (2)
Ορισμός αριθμού υπαλλήλων που θα στελεχώσουν το 

«Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης» και του κλάδου ή της ειδικότητάς τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 

138/τ.Α΄/16.6.2005) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφα−
ση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 16136/19.8.2005 απόφαση « Όργανα 
διοίκησης, Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και διαδικα−
σία κάλυψης των πόρων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
Υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Εθνικού Τυπογραφείου, Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των 
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Τ.Ε.Δ.Κ. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθώς και κάθε αναγκαίας 
λεπτομέρειας για την υλοποίηση του άρθρου 18 ν. 
3345/2005» (ΦΕΚ 1164/τ.Β΄/22.8.2005).

4. Το υπ’ αριθμ. 1/17.10.2005 έγγραφο του Ταμείου 
Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο οποίο δια−
τυπώνεται η σχετική εισήγησή του, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων που θα στελεχώ−
σουν το «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» 
και τον κλάδο ή την ειδικότητά τους, ως εξής:

− Δύο (2) υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικής 
Οργάνωσης

− Ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής
− Ένας (1) υπάλληλος TE Πληροφορικής
− Ένας (1) υπάλληλος TE Διοικητικού − Λογιστικού ή 

TE Γραφικών Τεχνών
− Δύο (2) υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
− Δύο (2) υπάλληλοι ΔΕ Χειριστών Η/Υ ή ΔΕ Γραφικών 

Τεχνών 
− Ένας (1) υπάλληλος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα προέρχονται από τις Υπη−

ρεσίες, οι υπάλληλοι των οποίων είναι μέλη του Ταμεί−
ου Αλληλοβοήθειας και θα υπηρετούν με απόσπαση ή 
διάθεση σ’ αυτό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2006 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 26200 (3)

Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου 
Εκλογικών Παραβάσεων.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 15 παρ. 3 εδ. η του ν. 3202/2003 

(Α΄ 284).
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 (Α΄ 98). 

2. Την υπ’ αριθμ. 509/9.5.2006 γνώμη της ΕΝΑΕ.
3. Την υπ’ αριθμ. 1882/15.5.2006 γνώμη της ΚΕΔΚΕ. 
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, η οποία θα προσδιοριστεί με απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασί−
ζουμε:

Άρθρο 1
Συνεδριάσεις της Επιτροπής 

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία 
όλων των μελών της σε χώρο που ορίζεται από το 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην έδρα κάθε 
νομού.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τα μέλη της Επιτροπής σε 
συνεδρίαση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, με την 
επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 3 εδ. δ του 

ν. 3202/2003, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, το οποίο 
θα εξασφαλίσει την άμεση σύγκληση της Επιτροπής. 

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων

1. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. ελέγχει τη μη τήρηση, κατά την προεκλογική περί−

οδο, των υποχρεώσεων των συνδυασμών και των υπο−
ψηφίων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του ν. 3202/2003, καθώς και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσες αποφάσεις. 

β. υποβάλει πρόταση για την επιβολή του προστί−
μου που προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν.3202/ 
2003.

γ. ενημερώνει εγγράφως τους Δημάρχους και του 
Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την περίπτωση β του 
άρθρου 8 του ν. 3202/2003.

2.α. Για την περίπτωση α της παραγράφου 1 η Επι−
τροπή επιλαμβάνεται κατόπιν έγγραφης και επώνυμης 
καταγγελίας. Η καταγγελία πρέπει να πρωτοκολληθεί 
στην Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων κατά 
το χρονικό διάστημα από την έναρξη της προεκλογικής 
περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3202/ 
2003 (Α΄ 284) και μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψη−
φοφορίας. Η Επιτροπή αποφασίζει για το βάσιμο ή μη 
της καταγγελίας αυτής. 

β. Για τις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 η 
Επιτροπή μπορεί να ενεργεί και αυτεπαγγέλτως άμα 
διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο τυχόν παραβάσεις 
που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 3
Υπάλληλοι που επικουρούν την Επιτροπή

Για το έργο της η Επιτροπή επικουρείται από υπαλ−
λήλους της Περιφέρειας που ορίζονται με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι υπάλληλοι 
αυτοί έχουν κυρίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:

− τηρούν πρωτόκολλο των καταγγελιών και της αλ−
ληλογραφίας της Επιτροπής

− ενημερώνουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής για τις καταγγελίες που έχουν 
πρωτοκολληθεί

− συλλέγουν το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό για την 
συμπλήρωση του φακέλλου της καταγγελίας 

− συντάσσουν τις απαραίτητες προσκλήσεις προς 
τρίτους

− τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτρο−
πής, και προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 
τους αναθέτει ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την εκ−
πλήρωση του έργου της.

Άρθρο 4
Διαδικασία Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας

1. Κάθε καταγγελία που πρωτοκολλείται τίθεται αμέ−
σως και χωρίς καμιά καθυστέρηση υπόψη του Προέ−
δρου της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τα μέλη 
της Επιτροπής σε συνεδρίαση το ταχύτερο δυνατό. Η 
Επιτροπή εξετάζει εάν η καταγγελία στηρίζεται σε συ−
γκεκριμένη διάταξη νόμου, εάν αναφέρει συγκεκριμένα 
πραγματικά περιστατικά και γενικά αποφασίζει για τη 
βασιμότητά της. Εφόσον η καταγγελία κριθεί ορισμένη 
και βάσιμη, τότε η Επιτροπή καλεί άμεσα σε ακρόαση 
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τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον υποψήφιο κατά 
του οποίου στρέφεται η καταγγελία. Παράλληλα, η Επι−
τροπή συλλέγει το αποδεικτικό υλικό που κρίνει ότι θα 
βοηθήσει στο σχηματισμό κρίσης. Η συλλογή του υλικού 
γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μπορεί 
να ανατεθεί στους υπαλλήλους της Περιφέρειας που 
έχουν οριστεί από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρει−
ας για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής. Υλικό 
αποτελεί καθετί που μπορεί να τεκμηριώσει το βάσιμο 
της καταγγελίας, όπως φωτογραφίες, βιντεοσκόπηση, 
έντυπα κ.λπ. 

2. Μετά τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού η 
Επιτροπή συνεδριάζει για να αποφασίσει εάν θα παρα−
πέμψει το φάκελλο της υπόθεσης στο Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας για την επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγελία 
ευσταθεί, παραπέμπει άμεσα την υπόθεση στο Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας με σχετική αναλυτική έκθε−
ση και προτείνει την επιβολή των προβλεπόμενων από 
τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 4 και 18 παρ.4 του 
ν.3202/2003 διοικητικών κυρώσεων, καθώς και την άμεση 
αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού 
προεκλογικού υλικού.

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγελία δεν ευσταθεί, 
η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

Άρθρο 5
Πρόταση Επιτροπής για την επιβολή προστίμου

Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρό−
πο ότι υπάρχει παράβαση των διατάξεων των άρθρων 
8 περ. β και 15 παρ. 3 περ. ε του ν.3202/2003 έπειτα 
από σχετική συνεδρίασή της, υποβάλλει πρόταση στον 
Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης για την έκδοση της κοινής υπουργικής από−
φασης του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 3202/2003 για την 
επιβολή προστίμου. Η πρόταση συνοδεύεται από το 
σχετικό αποδεικτικό υλικό. Το αποδεικτικό υλικό συλ−
λέγεται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο προη−
γούμενο άρθρο. 

Άρθρο 6
Έγγραφη Ενημέρωση 

Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας 

Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρό−
πο ότι παραβιάζεται η διάταξη του άρθρου 8 περ. β 
εδ.α του ν. 3202/2003, ενημερώνει, άμεσα, και εγγράφως 
τον οικείο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, ο οποίος 
οφείλει να ενεργήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. 
β της ίδιας διάταξης.

Άρθρο 7
Σφραγίδα της Επιτροπής 

Η επιτροπή έχει δική της σφραγίδα. Η σφραγίδα αυτή 
αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους 
κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 
0,04 μ.. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν.48/1975 (ΦΕΚ 108 Α΄), στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται 
με κεφαλαία γράμματα στο άνω μέρος αυτού το όνομα 
της οικείας Περιφέρειας και στο κάτω μέρος αναγράφε−
ται με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος «Επιτροπή Ελέγχου 
Εκλογικών Παραβάσεων Νομού» και στο εξωτερικό οι 
λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

Υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας είναι ο Πρό−
εδρος της επιτροπής. 

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Π1α/Γ.Π. οικ. 60227 (3)
Καθορισμός των δικαιολογητικών και των λεπτομερει−

ών της διαδικασίας χορήγησης της εφάπαξ παρο−
χής, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 
1 και 4 του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας 
και λοιπές διατάξεις».

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 3454/2006 

(ΦΕΚ 75/τ.Α/7.4.2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και 
λοιπές διατάξεις».

β. 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).

γ. Το π.δ/γμα 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με το 299/2000 (ΦΕΚ 240 τ.Α) όμοιο.

δ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔIΟΕ/1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι−
κών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ.Β/2005), όπως ισχύει.

ε. Την υπ’ αριθμ. 30356/2006 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανά−
σιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο » (ΦΕΚ 
311/τ.Β/15.3.2006).

στ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε ετήσια βάση στο 
ποσό των 32.000.000,00 Ευρώ περίπου, θα καλυφθεί δε 
από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2731 του Ειδικού Φορέα 220 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ομοίως προκαλείται ανάλογη ετήσια δαπάνη για τα 
επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα αντιμετωπίζεται 
από την αντίστοιχη πίστωση που θα εγγράφεται στον 
παραπάνω Ειδικό Φορέα, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το φορέα καταβολής της παροχής, τον 
τρόπο πληρωμής ,τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρ−
θρου 1 παρ. 1 του ν. 3454/2006 ως εξής:

Άρθρο 1
Αρμόδιος Φορέας

1. Αρμόδιος Φορέας για τη χορήγηση της εφάπαξ 
παροχής ύψους 2000,00 Ευρώ, στη μητέρα που απο−
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κτά τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, 
καθώς και για κάθε τέκνο μετά από το τρίτο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 1 και 4 του ν. 3454/2006, ορίζεται ο Οργα−
νισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α) που ενεργεί ως 
εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης,

Το ποσό αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους ανε−
ξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, 
αποζημίωση ή εισόδημα.

Επιπλέον απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφο−
ρά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και μπορεί 
να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση.

2. Για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκα−
λούνται από την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και 
των εξόδων διοικήσεως που θα προκύπτουν από την 
υλοποίηση αυτών τα οποία θα καθορίζονται κάθε φορά 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα 
από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α., επιχορηγείται ο Ο.Γ.Α., 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με την εγγραφή σ’ 
αυτόν σχετικής πίστωσης.

Το ποσό της επιχορήγησης κατατίθεται σε ειδικό λο−
γαριασμό που αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα του προϋπο−
λογισμού του Ο.Γ.Α., η διαχείριση του οποίου ενεργείται 
σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει κάθε φορά τον 
Ο.Γ.Α.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχος της εφάπαξ παροχής που θεσπίζεται με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Νόμου 3454/2006 
είναι:

α) Η μητέρα που έχει δύο ζώντα τέκνα και αποκτά 
τρίτο.

β) Η μητέρα για κάθε ένα αποκτώμενο τέκνο πέραν 
του τρίτου.

2. Η θεσπιζόμενη ως άνω εφάπαξ παροχή, καταβάλ−
λεται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α) Έλληνες πολίτες
β) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν 

μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο 
ταυτότητας Ομογενούς.

γ) Πολίτες κρατών−Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οι−

κονομικό χώρο.
ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα 

στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην 
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, 
ΦΕΚ 201Α), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 
της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προ−
σφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α).

στ) Ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής 
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 
του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, 
ΦΕΚ 176 Α).

ζ) Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των 
οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται 
από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63Α),που διαμέ−
νουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν 
οι ως άνω ιδιότητές τους. 

η) Πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και 
μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής 
υπηκοότητας.

3. Οι δικαιούχοι της εφάπαξ παροχής πρέπει να δια−
μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 3
Όργανα αναγνώρισης δικαιώματος

Αρμόδιο Όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος 
στην εφάπαξ παροχή που θεσπίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 καθώς και την ανάκλη−
ση της πράξης αναγνώρισης, ορίζεται ο Προ:iστάμενος 
του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α. ή ο 
νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 4
Αίτηση−Δήλωση και περιεχόμενο αυτής

1. Για την αναγνώριση του δικαιώματος καταβολής 
της εφάπαξ παροχής υποβάλλεται αίτηση−δήλωση, σε 
ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α, το περιεχόμενο της οποίας 
προσδιορίζεται στο επόμενο άρθρο.

2. Η αίτηση−δήλωση υποβάλλεται από τη δικαιούχο 
μητέρα των παιδιών. Στην περίπτωση θανάτου της μητέ−
ρας, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, ή καταδίκης 
με δικαστική αμετάκλητη απόφαση ή υπαιτίας εγκα−
τάλειψης των παιδιών της και οριστικής διακοπής της 
συγκατοίκησής της με αυτά η αίτηση υποβάλλεται από 
αυτόν που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

3. Η αίτηση−δήλωση παραδίδεται στον Ανταποκριτή 
Ο.Γ.Α στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας 
του αιτούντος προσώπου και καταχωρείται στο ειδικό 
πρωτόκολλο Ο.ΓΑ. που τηρούν οι Ανταποκριτές.

Σε περίπτωση αγραμμάτου ή αδυναμίας υπογραφής 
η αίτηση−δήλωση υπογράφεται από δύο μάρτυρες ενώ−
πιον του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α

4. Σε περίπτωση που συντρέχει και χορήγηση επιδόμα−
τος που προβλέπεται από το άρθρο 63 του ν. 1892/1990 η 
αίτηση για χορήγηση της εφάπαξ παροχής του άρθρου 
1 του ν. 3454/2006, ενσωματώνεται στην αίτηση για τη 
χορήγηση του ως άνω επιδόματος.

Στην αίτηση−δήλωση πρέπει να αναγράφονται :
Α. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των 

παιδιών, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
Β. Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.
Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγρά−

φεται αν πρόκειται για Έλληνες το γένος.
Γ. Ο αριθμός Δελτίου της ταυτότητας αμφοτέρων 

των γονέων.
Αν δεν υπάρχει Δελτίο ταυτότητας, αναγράφεται ο 

αριθμός του Διαβατηρίου ή υπηρεσιακής Ταυτότητας 
ή Δελτίου Κέντρου αλλοδαπών.

Δ. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από το 
πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών, 
ως δικαιούχος της παροχής τα στοιχεία των προηγου−
μένων εδαφίων α−γ αναφέρονται στο πρόσωπο αυτό.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση−δήλωση, πρέπει να υποβάλλονται 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Πιστοποιητικό ή απόσπασμα δημοτολογίου για την 
οικογενειακή κατάσταση που εκδίδεται από το Δήμαρχο 
ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας στα δημοτολόγια της 
οποίας είναι εγγεγραμένη η οικογένεια, από το οποίο 
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προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων 
και των τέκνων και αν αυτά βρίσκονται στη ζωή.

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου για το οποίο 
θα χορηγηθεί η εφάπαξ παροχή.

Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, 
αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου της μητέρας 
ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής 
συμπαράστασης της μητέρας, ή αμετάκλητη δικαστική 
περί καταδίκης της μητέρας ή δικαστική απόφαση ανά−
θεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε 
στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει 
την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Β. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότη−
τας ή ανιθαγενείς, τα στοιχεία των προηγουμένων εδα−
φίων παρέχονται από τις αρχές της Χώρας, της οποίας 
είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο τα γεγονότα τα 
οποία θα βεβαιώνονται από αυτά αποδεικνύονται από 
άλλα πρόσφορα έγγραφα κατά τη κρίση του οργάνου 
αναγνώρισης του δικαιώματος.

Τα αλλοδαπά έγγραφα θα πρέπει να είναι νόμιμα 
μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Γ. Προκειμένου για δικαιούχους Ομογενείς−αλλοδα−
πούς που διαμένουν στην Ελλάδα χορηγείται τίτλος 
διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που 
χειρίζονται θέματα αλλοδαπών από το οποίο αποδει−
κνύεται η μόνιμη διαμονή του στη χώρα.

Ως τίτλοι διαμονής είναι το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας 
Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ή Δελτίο Ταυ−
τότητας Αλλοδαπού, ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.

Δ. Προκειμένου για δικαιούχους Πολίτες κρατών−Με−
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες χωρών που 
ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.

Ε. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπούς πρόσφυ−
γες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδι−
ότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας 
Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και « Άδεια Παραμονής 
Αλλοδαπού», η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια και 
ανανεώνεται για όσο χρόνο εξακολουθεί να έχει την 
ιδιότητα του πρόσφυγα.

Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση των εγγράφων 
αυτών είναι τα Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων Αλλο−
δαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Υποδιευθύνσεις 
ή τα Τμήματα Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσε−
ων της Χώρας.

ΣΤ΄. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπούς στους 
οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα 
και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστι−
κούς λόγους, οι Αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον 
αλλοδαπό « Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλο−
δαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας», το 
οποίο ισχύει για ένα έτος και με δυνατότητα ισόχρονης 
παράτασής του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
8 του π.δ. 61/1999.

Αρμόδιες υπηρεσίες για την επικύρωση των φωτοαντι−
γράφων των ως άνω τίτλων, είναι αυτές που ορίζονται στο 
ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3345/ 2005.

Ζ. Προκειμένου για πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) 
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέ−
κνων Ελληνικής Υπηκοότητας επικυρωμένο φωτοαντίγρα−
φο της άδειας διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Το αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώμα−
τος στην εφάπαξ παροχή όσον αφορά στις περιπτώσεις 
των αναγνωρισμένων προσφύγων, των δικαιούχων αν−
θρωπιστικού καθεστώτος και των ανιθαγενών απευθύ−
νει ερώτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης για τα στοιχεία οικογενειακής κατά−
στασης των δικαιούχων αυτών των κατηγοριών.

Άρθρο 6
Βοηθητικά Όργανα−Προδικασία

1. Αρμόδια Όργανα σε κάθε Δήμο και Κοινότητα για 
τη διεξαγωγή των προπαρασκευαστικών και λοιπών 
εργασιών, που αφορούν στη χορήγηση της παροχής 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3454/2006 είναι οι κατά τη σχετική Νομοθεσία του 
Ο.Γ.Α. όπως κάθε φορά ισχύει, Ανταποκριτές του Ορ−
γανισμού αυτού.

2. Ο Ανταποκριτής του Ο.Γ.Α μόλις παραλάβει την 
αίτηση−δήλωση με τα δικαιολογητικά εξετάζει αν αυτά 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των προη−
γουμένων άρθρων και εφόσον κατά την εκτίμησή του 
,υπάρχουν ελλείψεις καλεί τον αιτούντα να συμπληρώ−
σει τα ελλείποντα στοιχεία ,μπορεί δε και αυτεπάγγελ−
τα να ζητήσει από τις δημόσιες, δημοτικές κοινοτικές ή 
άλλες αρχές που υποχρεούνται να απαντήσουν, κάθε 
πληροφορία ή στοιχείο απαραίτητο για την συμπλήρω−
ση των δικαιολογητικών.

Μετά τις παραπάνω ενέργειες τα δικαιολογητικά υπο−
βάλλονται στη Διοίκηση του Ο.Γ.Α ή στα κατά τόπους 
Περιφερειακά Υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α., έστω και αν 
κατά την κρίση του ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. υπάρχουν 
ελλιπή στοιχεία.

Άρθρο 7
Έκδοση πράξης χορήγησης της παροχής

1. Οι κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 της Απόφασης αυ−
τής αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος 
στην εφάπαξ παροχή που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.3454/2006, εξετάζει τις αιτήσεις−δηλώ−
σεις και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και εφόσον 
κρίνει ότι δεν αποδεικνύεται πλήρως η ύπαρξη των νομί−
μων προϋποθέσεων, μπορεί να ζητήσει τα δικαιολογητικά 
που λείπουν ή να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και 
πληροφορίες από οιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοι−
νοτική αρχή, ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, τα οποία 
υποχρεούται σε άμεση απάντηση.

2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότη−
τα εκτιμά τα πραγματικά και νόμιμα περιστατικά και 
δεν δεσμεύεται από οποιοδήποτε τύπο μπορεί δε για 
ανεύρεση της αλήθειας να λάβει υπόψη το οιοδήποτε 
έγγραφο χωρίς να δεσμεύεται από ένορκες δηλώσεις 
τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί.

Δεν δεσμεύεται από ένορκες δηλώσεις, ή βεβαιώσεις 
οι οποίες σε ουδεμία περίπτωση αποτελούν τυπική 
απόδειξη.

3. Εφόσον κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου συ−
ντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγη−
ση της εφάπαξ παροχής, το όργανο αυτό εκδίδει σχετι−
κή πράξη, στην οποία απαραίτητα να αναγράφονται:

α) Ο αριθμός της πράξης και η χρονολογία έκδοσής 
της.

β) Τα στοιχεία του δικαιούχου της παροχής.
γ) Το ποσό της παροχής.
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4. Η πράξη με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για 
χορήγηση της παροχής πρέπει να είναι επαρκώς αιτι−
ολογημένη.

5. Αντίγραφο της πράξης με την οποία απορρίπτεται 
η αίτηση για χορήγηση της παροχής κοινοποιείται στον 
Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α όπου είχε υποβληθεί η αίτηση, 
ο οποίος και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο.

6. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής 
όργανο μπορεί να τάξει στον ενδιαφερόμενο ορισμένη 
προθεσμία για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
αυτή το Όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπό−
θεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στον 
οικείο φάκελο.

Άρθρο 8
Ένδικα Μέσα

1. Κατά της πράξης του αρμοδίου για τη χορήγηση της 
παροχής Οργάνου επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από 
τον ενδιαφερόμενο, ενώπιον της Επιτροπής που προβλέ−
πεται από το άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 
υπ’ αριθμ. Γ1α/440/7.2.1991 (ΦΕΚ 90/τ.Β΄/21.2.1991).

2. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία (2) μηνών 
από τη ημερομηνία της κοινοποιήσεως της προσβαλλό−
μενης πράξης, παραδίνεται δε ή στέλνεται στον Αντα−
ποκριτή του Ο.Γ.Α, όπου υποβλήθηκε η αρχική αίτηση 
για τη χορήγηση της παροχής.

Ο Ανταποκριτής του Ο.Γ.Α. αφού παραλάβει την έν−
σταση την καταχωρεί αυθημερόν στο βιβλίο πρωτο−
κόλλου Ο.Γ.Α που τηρεί και στη συνέχεια εντός πέντε 
ημερών (5) τη στέλνει στη Διοίκηση του Ο.Γ.Α μαζί με 
τυχόν δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ως 
άνω άρθρου 11 της κοινής υπουργικής.

Άρθρο 9
Καταβολή της παροχής

1. Για την καταβολή της παροχής ακολουθείται η δι−
αδικασία καταβολής των επιδομάτων του άρθρου 63 
του ν. 1892/1990.

2. Η πληρωμή της παροχής ενεργείται οπό τα Ε.Λ.Τ.Α 
με ταχυδρομική επιταγή ή με ειδικές αποδείξεις.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Δ11/Α/18488/7838 (5)
Διαχείριση Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 73 του 
ν. 3431/2006, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερί−

ων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και 

Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» 
(ΦΕΚ/238/Α) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1340/1983 
«Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 714/1970 Περί ιδρύ−
σεως κλπ» (ΦΕΚ /35/Α).

β. Του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολι−
τικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/28/Α), όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 439/89 (ΦΕΚ/190/Α) και το π.δ. 35/93 (ΦΕΚ/13/Α).

γ. Του ν. 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 
247Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των νομοθετικών 
κειμένων των διατηρουμένων σε ισχύ βάσει των διατά−
ξεων της παραγρ.1 του άρθρου 112 του ιδίου νόμου.

δ. Του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/16/16.12.1999) «περί ειδικών 
λογ/σμών και άλλων διατάξεων».

ε. Του άρθρου 73 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α) «Περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

στ. Του ν. 1776/1988 (ΦΕΚ 102/Α) «περί κυρώσεως της 
Διεθνούς σύμβασης EUROCONTROL σχετικά με την 
ανάπτυξη της Αεροναυτιλίας».

ζ. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 όπως συμπληρώθηκε 
με το ν. 2129/1993.

η. 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΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔIOΕ 1264/14.10.2005 (Β΄ 1432) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Την υπ’ αριθμ. ΓΛΚ/2/72273/0049/7.12.2001 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «περί σύστασης και κί−
νησης του ειδικού λογαριασμού 234379/6 με τίτλο Ε.Δ 
Προϊόν από τη μεταβίβαση μελλοντικών Εσόδων του 
Ελληνικού Δημοσίου από το Eurocontrol».

4. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στον ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος 
στην ομάδα 234 με αριθμό 234363 /0 και τίτλο «Ελληνικό 
Δημόσιο Ειδικός Λογαριασμός για τον εκσυγχρονισμό 
του συστήματος και την αναβάθμιση Υπηρεσιών Εναε−
ρίου Κυκλοφορίας», ο οποίος έχει συσταθεί με την παρ. 
1 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999, αποδίδεται μηνιαία 
από τα αποδιδόμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) 
επιπλέον ποσό ως Τέλος Διαδρομής που ανέρχεται σε 
δέκα (10) ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής 
(Service Unit).

Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
δαπανών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 
που συμβάλλουν στην τιμή μονάδας (Unit Rate) και στη 
βάση κόστους (Cost Base) των Τελών Διαδρομής, ως 
ακολούθως:

Α. Δύο (2) ευρώ χορηγούνται μηνιαίως στο προσωπικό 
της ΥΠΑ, ως επίδομα ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, 
ως κίνητρο για τη διατήρηση της υψηλής αποδοτικό−
τητας και του μέγιστου βαθμού ασφάλειας των παρε−
χομένων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και

− Τέσσερα (4) ευρώ χορηγούνται μηνιαίως στο προ−
σωπικό της ΥΠΑ, για τη περαιτέρω αύξηση της πα−
ραγωγικότητας και αποδοτικότητας των αντιστοίχων 
συστημάτων παρεχομένων υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
της ΥΠΑ.
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Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση που χορηγείται στο 
προσωπικό της ΥΠΑ, διαμορφώνεται από 1.1.2006, ως 
εξής:

1. Στους υπαλλήλους του κλάδου Ελεγκτών Εναερίου 
Κυκλοφορίας (ΠΕ2−ΤΕ2):

Το ποσό που προκύπτει από το κλάσμα των κατειλημ−
μένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργα−
νικών θέσεων του κλάδου, επί το 27% των έξι (6) ευρώ 
ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής (Service Unit) ,από 
τα ποσά των Τελών Διαδρομής που αποδίδονται από 
το Eurocontrol κάθε μήνα, σε ίσα μερίσματα .

Το υπόλοιπο ποσό που θα παραμένει στον ειδικό λο−
γαριασμό 234363/0, μετά την απόδοση της εν λόγω μη−
νιαίας αποζημίωσης, θα επιστρέφεται στον λογαριασμό 
200/1 «Ε.Δ – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» 
ως Δημόσιο Έσοδο.

Ειδικότερα τα εν λόγω μερίσματα υπολογίζονται 
για:

1 α. Τους υπαλλήλους του κλάδου Ελεγκτών Εναερίου 
Κυκλοφορίας (ΠΕ2−ΤΕ2), με υπηρεσία μέχρι πέντε (5) 
έτη:

Σε καθένα εξ αυτών, το ποσό που προκύπτει από 
το κλάσμα του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στον 
κλάδο Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας (ΠΕ2−ΤΕ2), ως 
ορίζεται στην παράγραφο 1. ανωτέρω, προς το γινόμενο 
του αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων του κλάδου 
επί συντελεστή 1, 2.

1 β. Τους υπαλλήλους του κλάδου Ελεγκτών Εναερίου 
Κυκλοφορίας (ΠΕ2−ΤΕ2), με υπηρεσία άνω των πέντε 
(5) ετών:

Σε καθένα εξ αυτών, το ποσό που προκύπτει από 
το κλάσμα του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στον 
κλάδο Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας (ΠΕ2−ΤΕ2), ως 
ορίζεται στην παράγραφο 1. ανωτέρω, προς το γινόμενο 
του αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων του κλάδου 
επί συντελεστή 0,9.

Ως υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας 
όπως ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες μι−
σθολογικές διατάξεις, για την μισθολογική εξέλιξη του 
υπαλλήλου.

2. Στους υπαλλήλους του κλάδου Ηλεκτρονικών Μηχα−
νικών Συστημάτων Εναερίου Κυκλοφορίας (ΠΕ4−ΤΕ4):

Το ποσό που προκύπτει από το κλάσμα των κατειλημ−
μένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργα−
νικών θέσεων του κλάδου, επί το 16% των έξι (6) ευρώ 
ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής (Service Unit) ,από 
τα ποσά των Τελών Διαδρομής που αποδίδονται από 
το Eurocontrol κάθε μήνα, σε ίσα μερίσματα.

Το υπόλοιπο ποσό που θα παραμένει στον ειδικό λο−
γαριασμό 234363/0, μετά την απόδοση της εν λόγω μη−
νιαίας αποζημίωσης, θα επιστρέφεται στον λογαριασμό 
200/1 «Ε.Δ – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», 
ως Δημόσιο Έσοδο.

Ειδικότερα τα εν λόγω μερίσματα υπολογίζονται 
για:

2 α. Τους υπαλλήλους του κλάδου Ηλεκτρονικών Μη−
χανικών Συστημάτων Εναερίου Κυκλοφορίας (ΠΕ4−ΤΕ4), 
με υπηρεσία μέχρι πέντε (5) έτη:

Σε καθένα εξ αυτών, το ποσό που προκύπτει από 
το κλάσμα του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στον 
κλάδο Ηλεκτρονικών Μηχανικών Συστημάτων Εναερίου 
Κυκλοφορίας (ΠΕ4−ΤΕ4), ως ορίζεται στην παράγραφο 

2. ανωτέρω, προς το γινόμενο του αριθμού των υπηρε−
τούντων υπαλλήλων του κλάδου επί συντελεστή 1,4.

2 β. Τους υπαλλήλους του κλάδου Ηλεκτρονικών Μη−
χανικών Συστημάτων Εναερίου Κυκλοφορίας (ΠΕ4−ΤΕ4), 
με υπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών:

Σε καθένα εξ αυτών, το ποσό που προκύπτει από 
το κλάσμα του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στον 
κλάδο Ηλεκτρονικών Μηχανικών Συστημάτων Εναερίου 
Κυκλοφορίας (ΠΕ4−ΤΕ4), ως ορίζεται στην παράγραφο 
2. ανωτέρω, προς το γινόμενο του αριθμού των υπηρε−
τούντων υπαλλήλων του κλάδου επί συντελεστή 0,9.

Ως υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας 
όπως ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες μι−
σθολογικές διατάξεις, για την μισθολογική εξέλιξη του 
υπαλλήλου.

3. Στους υπαλλήλους των λοιπών κλάδων προσωπικού 
ΥΠΑ (Μονίμου και ΕΣΙΔ Αορίστου Χρόνου), συμπεριλαμ−
βανομένου και του κλάδου ΕΣΙΔ Χειριστών Α/φών:

Το ποσό που προκύπτει από το κλάσμα των κατειλημ−
μένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανι−
κών θέσεων των κλάδων, επί το 57% των έξι (6) ευρώ 
ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής (Service Unit) ,από 
τα ποσά των Τελών Διαδρομής που αποδίδονται από 
το Eurocontrol κάθε μήνα, σε ίσα μερίσματα.

Το υπόλοιπο ποσό που θα παραμένει στον ειδικό λο−
γαριασμό 234363/0, μετά την απόδοση της εν λόγω μη−
νιαίας αποζημίωσης, θα επιστρέφεται στον λογαριασμό 
200/1 «Ε.Δ – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», 
ως Δημόσιο Έσοδο.

Ειδικότερα τα εν λόγω μερίσματα υπολογίζονται 
για:

3 α. Τους υπαλλήλους των λοιπών κλάδων προσω−
πικού ΥΠΑ (Μονίμου και ΕΣΙΔ Αοριστου Χρόνου ), με 
υπηρεσία μέχρι πέντε (5) έτη:

Σε καθένα εξ αυτών, το ποσό που προκύπτει από το 
κλάσμα του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στους 
λοιπούς κλάδους προσωπικού ΥΠΑ (Μονίμου και ΕΣΙΔ 
Αορίστου Χρόνου), ως ορίζεται στην παράγραφο 3. ανω−
τέρω, προς το γινόμενο του αριθμού των υπηρετούντων 
υπαλλήλων των κλάδων επί συντελεστή 1,1.

3 β. Τους υπαλλήλους των λοιπών κλάδων προσωπικού 
ΥΠΑ (Μονίμου και ΕΣΙΔ Αορίστου Χρόνου ), με υπηρεσία 
άνω των πέντε (5) ετών :

Σε καθένα εξ αυτών, το ποσό που προκύπτει από το 
κλάσμα του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στους 
λοιπούς κλάδους προσωπικού ΥΠΑ (Μονίμου και ΕΣΙΔ 
Αοριστου Χρόνου), ως ορίζεται στην παράγραφο 3. ανω−
τέρω, προς το γινόμενο του αριθμού των υπηρετούντων 
υπαλλήλων των κλάδων επί συντελεστή 1.

Ως υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας 
όπως ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες μι−
σθολογικές διατάξεις, για την μισθολογική εξέλιξη του 
υπαλλήλου (χορήγηση βασικού μισθού).

4. Τα ποσά των ανωτέρω αποζημιώσεων, εκταμιεύο−
νται ανά εξάμηνο από το ποσό που επιστρέφεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρεία «ΑEOLOS S.A.», μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, η οποία 
πραγματοποιείται κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώ−
βριο κάθε έτους.

Στην περίπτωση που το ποσό επιστροφής εξαμήνου 
από την Εταιρεία «ΑEOLOS S.A.» στο Ελληνικό Δημό−
σιο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στα δέκα 
ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, διαμορ−



φώνεται ανάλογα για το συγκεκριμένο εξάμηνο και το 
ποσό, ως τέλος διαδρομής ανά μονάδα εξυπηρέτησης 
διαδρομής, που μεταφέρεται στον ειδικό λογαριασμό 
της ΥΠΑ, υπ’ αριθμ. 234363/0. Ήτοι, τα 6/10 του εν λόγω 
μεταφερομένου ποσού κατανέμονται αναλογικά κατά 
τα ανωτέρω στο προσωπικό της ΥΠΑ και τα 4/10 αυτού 
διατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο Β της παρού−
σας απόφασης.

Στην περίπτωση που το ποσό επιστροφής εξαμήνου 
από την Εταιρεία «ΑEOLOS S.A.» στο Ελληνικό Δημόσιο 
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στα δέκα ευρώ 
ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, τότε το επιπλέον 
ποσό του συγκεκριμένου εξαμήνου μεταφέρεται στα 
Έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Οι ανωτέρω μηνιαίως χορηγούμενες αποζημιώσεις, 
καταβάλλονται στους δικαιούχους υπαλλήλους κάθε 
εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκα−
θάρισης όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη 
παράγραφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί καταβολής 
τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ΥΠΑ, υπόκεινται δε στις 
κρατήσεις των προσθέτων αμοιβών.

6. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της ΥΠΑ σε άλλες 
υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ ,ΝΠΔΔ ,ΝΠΙΔ καθώς και 
σε γραφεία κομμάτων ή βουλευτών, λαμβάνουν τις ανω−
τέρω αποζημιώσεις υπό την προϋπόθεση ότι μισθοδο−
τούνται από την ΥΠΑ.

Οι αποσπασμένοι στην ΥΠΑ υπάλληλοι των παραπάνω 
υπηρεσιών δεν δύνανται να λαμβάνουν τις αποζημιώ−
σεις αυτές.

7. Οι ανωτέρω μηνιαίως χορηγούμενες αποζημιώσεις, 
περικόπτονται σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απο−
χής του υπαλλήλου από τα καθήκοντα του, θέσεως σε 
αργία ή διαθεσιμότητα καθώς και σε κάθε περίπτωση 
περικοπής των τακτικών αποδοχών αυτού ή άδειας άνευ 
αποδοχών ενώ καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα 
που οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες 
(κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές, επι−
μορφωτικές, εξετάσεων, διευκόλυνσης υπαλλήλων με 
οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής 
παιδιού, αναρρωτικές).

8. Σε υπαλλήλους οι οποίοι πρωτοδιορίζονται στην 
ΥΠΑ, εντός μηνός, η αντίστοιχη αποζημίωση όπως αυτή 
προβλέπεται από την ανωτέρω διάκριση κατηγοριών 
κλάδων υπαλλήλων ΥΠΑ, καταβάλλεται από την 1η του 
επομένου μηνός.

Σε υπαλλήλους οι οποίοι αποχωρούν από την Υπηρε−
σία, εντός μηνός, η αντίστοιχη αποζημίωση όπως αυτή 
προβλέπεται από την ανωτέρω διάκριση κατηγοριών 
κλάδων υπαλλήλων ΥΠΑ, καταβάλλεται για ολόκληρο 
τον μήνα εντός του οποίου πραγματοποιείται η απο−
χώρηση.

Σε υπαλλήλους οι οποίοι συμπληρώνουν πενταετή 
υπηρεσία, εντός μηνός, η αντίστοιχη αποζημίωση όπως 
αυτή προβλέπεται από την ανωτέρω διάκριση κατηγο−
ριών κλάδων υπαλλήλων ΥΠΑ, καταβάλλεται αυξημένη 
από την 1η του επομένου μηνός.

9. Η καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων, επιβα−
ρύνει τον ειδικό λογαριασμό υπ’ αριθμ. 234363/0 που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος τροφο−
δοτείται για το σκοπό αυτό από τον Ειδικό Λογαριασμό 
υπ’ αριθμ. 234379/6. 

10. Από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Β. Τέσσερα (4) ευρώ διατίθενται μηνιαίως στον λο−
γαριασμό 200/1 «Ε.Δ – Συγκέντρωση Εισπράξεων και 
Πληρωμών», ως Δημόσιο Έσοδο.

Γ. Ισχύς της παρούσας από 1.1.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθμ. 13113/Ζ/ (6)
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στη Γενική Γραμματεία 

Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού 

της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 
102/Α/24.5.2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λει−
τουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και 
τους ΟΤΑ».

3. Τις διατάξεις 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΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ Α/1995).

5. Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδι−
κα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως 
ισχύει.

6. Τις διατάξεις ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαρια−
σμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 280/Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς 
της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 
ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και 
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρ. 4 παρ. 2 ν. 1866/1989 «Ίδρυση 
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και παροχή αδει−
ών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις άρ. 9 παρ. 7 και 8 ν. 2644/1998 «Για την 
παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3444/2006 «Σύ−
σταση “Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου” − Ρύθμιση 
θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας−Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
46/Α/2.3.2006).

11. Το γεγονός ότι η σύσταση του ειδικού λογαριασμού 
και τα έσοδα που εισρέουν σε αυτόν, συσχετίζονται άμε−
σα με τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας Επικοινω−
νίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Ειδικότε−
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ρα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, στηρίζουν και 
ενισχύουν την πολυφωνία, την ελεύθερη έκφραση και τη 
δημοκρατία, μέσω της προώθησης, παρακολούθησης και 
εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων, που αφορούν 
το ραδιοτηλεοπτικό τομέα, για τις οποίες σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, είναι αρμόδιες.

12. Την υπ’ αριθμ. Υ93/26.5.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Επικρατείας» (ΦΕΚ 789/Β/26.5.2004).

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», 
αποφασίζουμε:

Συνιστάται Ειδικός Λογαριασμός στη Γενική Γραμμα−
τεία Επικοινωνίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέ−
ρωσης, ο οποίος θα ανοιχτεί στην Τράπεζα της Ελλά−
δος, στην ομάδα 234, με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης», με αριθμό 2341087605.

Σκοπός του λογαριασμού είναι η κατάθεση των πό−
ρων που προβλέπονται στις κατωτέρω διατάξεις και 
η διάθεσή τους για την παροχή επιδόματος ειδικών 
συνθηκών στους δικαιούχους υπαλλήλους της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης, λόγω του αντικειμένου της Υπηρεσίας που 
αφορά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

3. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού καθορίζεται ως 
ακολούθως:

Α) Ο Ειδικός Λογαριασμός θα πιστώνεται με ποσο−
στό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των κατωτέρω 
εσόδων του ΚΑΕ 3835 «Έσοδα ν. 2328/1995 από ραδιο−
φωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς»:

α) από το ετήσιο αντάλλαγμα υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου, που αναφέρεται στην παρ. 21 του άρθρου 
1 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α΄ 159), από την κατάπτωση 
των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται κατά την 
παρ. 22 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου, από τα κατά 
την παρ. 1 του άρθρου 4 πρόστιμα του ιδίου νόμου και 
από τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 
(ΦΕΚ 222 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του 
ν. 1941/1991 (ΦΕΚ 41 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 
16 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995, παράβολα,

β) επί του ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των 
οικονομικών ανταλλαγμάτων της παρ. 7 του άρθρου 9 
του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄), που προβλέπεται στην 
πρώτη περίοδο της παρ. 8 του ιδίου άρθρου ή από το 
σύνολο των οικονομικών ανταλλαγμάτων που κατα−
βάλλονται για παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω 
συχνότητας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., κατά τη δεύτερη περίοδο 
της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998.

Β) Ο Ειδικός Λογαριασμός θα πιστώνεται σταδιακά 
με το προϊόν χρηματικού εντάλματος που θα εκδίδεται 
από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις 
Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό ύστερα 
από εντολή της Δ24 Λογαριασμών Δημοσίου του ΓΛΚ, 
για την απόδοση των ανωτέρω πόρων και μέχρι του 
ορίου που προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του 
προηγουμένου οικονομικού έτους. Τυχόν δε διαφορές 
θα προσδιορίζονται στο τέλος του εκάστοτε οικονομι−
κού έτους και θα καταβάλλονται το επόμενο.

Γ) Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού θα μεταφέ−
ρονται ύστερα από εντολή του Υπουργού, στον οποίο 
ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε έντοκο λο−
γαριασμό στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, για 
τη διάθεσή τους στους δικαιούχους, όπως αυτοί θα 
καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρ. 
12 παρ. 1 εδ δ ν. 3444/2006.

Δ) Οι τόκοι του λογαριασμού στην Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδας ενισχύουν το ποσό του λογαριασμού και 
διατίθενται ομοίως για την καταβολή του επιδόματος 
ειδικών συνθηκών.

4. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποδοχών Εσωτερικού 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμ−
ματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέ−
ρωσης είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και λειτουργία του 
Ειδικού Λογαριασμού και τη διάθεση των εσόδων του.

5. Οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος, το ύψος του 
και ενδεχόμενη αναπροσαρμογή αυτού, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, αναφορικά με τη λειτουρ−
γία του Ειδικού αυτού Λογαριασμού, θα καθοριστούν 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται 
εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

6. Κάθε έτος θα συντάσσεται Προϋπολογισμός και 
Απολογισμός του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τις 
εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών. Ο Προϋπολογισμός και Απολογισμός του 
Ειδικού Λογαριασμού θα αποστέλλονται για αξιολόγηση 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ο Απολογισμός με 
τα δικαιολογητικά πληρωμών θα αποστέλλονται στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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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

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ 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 Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• 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.

* 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.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• 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.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

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

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.


