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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1832 (1)
«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τρεις (3) Δ/κούς 

Υπαλλήλους, τέσσερις (4) Ειδικούς Επιστήμονες, έναν 
(1) Βοηθό Επιστήμονα και μία (1) Γραμματέα Βοηθού 
Συνηγόρου του Πολίτη, που υπηρετούν στην Ανε−
ξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/ΤΑ/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημόσιου ,ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών … και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Το Ν.2477/1977 (ΦΕΚ 59/Α΄/18.4.1997) « Συνήγορος 
του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών−Ελεγκτών Δημόσιας 
Διοίκησης»,όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του
ν. 2623/98 (ΦΕΚ 139/Α΄/25.6.1998).

3. Τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α΄/20.9.2002) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές 
κ.λ.π.».

4. Τις διατάξεις του ν.3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α΄/22.1.2003) 
«Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 2/37190/0026/21.6.2001 (ΦΕΚ 915/
Β΄/17.7.2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δι−
καιολογητικά πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή 
εργασία».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή Υπουργι−
κή απόφαση σχετικά με επέκταση των διατάξεων του 
Ν.3205/03 στο προσωπικό Ι.Δ. στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & 
Ο.Τ.Α.. 

8. Την υπηρεσιακή ανάγκη να προσφέρουν τις υπη−
ρεσίες τους και πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής ερ−
γασίας, τρεις (3) Δ/κοί Υπάλληλοι μόνιμο προσωπικό, 
τρεις (3) Ειδικοί Επιστήμονες Ι.Δ.Α.Χ., δύο (2) Βοηθοί 
Επιστήμονες Ι.Δ.Α.Χ. και μία (1) Γραμματέας Βοηθού 
Συνηγόρου του Πολίτη Ι.Δ.Ο.Χ., που υπηρετούν στην 
Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».

9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των αναγκών 
θα προκληθεί δαπάνη ποσού 5.600,οο Ευρώ που θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ.07.610, ΚΑΕ 0511, 
αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την όλως εξαιρετική άμεση υπη−
ρεσιακή ανάγκη για προσφορά εργασίας πέραν του 
κανονικού ωραρίου από το προσωπικό που αναφέρεται 
στην παρ. 8 του ανωτέρω σκεπτικού της παρούσας 
απόφασης.

2. Εγκρίνουμε: 
α) να εργάζονται υπερωριακά από 1.10.2005 έως 

31.12.2005 με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή, 
τρεις (3) Δ/κοί Υπάλληλοι μόνιμο προσωπικό και μέχρι 
60 ημερήσιες ώρες το μήνα, 

β) να εργάζονται υπερωριακά από 1.10.2005 έως 
15.11.2005 με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή 
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τέσσερις (4) Ειδικοί Επιστήμονες Ι.Δ.Α.Χ. και ένας (1) 
Βοηθός Επιστήμονας Ι.Δ.Α.Χ. και μέχρι 32 ημερήσιες 
ώρες το μήνα και

γ) να εργάζεται υπερωριακά από 1.10.2005 έως 
31.12.2005 με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή, μία 
(1) Γραμματέας Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη Ι.Δ.Ο.Χ. 
και μέχρι 60 ημερήσιες ώρες το μήνα, στην Ανεξάρτητη 
Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)

Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΕΛ − ΑΣΚΑΡ 
ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ του ΕΜΙΛ κ.λ.π.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

1.− Με την Φ. 17718/5514/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γίνε−
ται δεκτή η από 18.12.1996 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής ΕΛ. ΑΣΚΑΡ ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ του 
ΕΜΙΛ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.− Με την Φ. 23688/9251/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, α) 
γίνεται δεκτή η από 22.5.1992 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής ΚΟΛΟΝ ΑΝΑ – ΕΡΜΙΝΤΑ 
– ΑΝΝΑΣ του ΑΝΤΡΕΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας και 

β) εγκρίνεται η αλλαγή του κυρίου ονόματός της από 
«ΑΝΑ – ΕΡΜΙΝΤΑ – ΑΝΝΑ» σε «ΑΝΝΑ».

3.− Με την Φ. 24302/17405/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, α) 
γίνεται δεκτή η από 25.5.1992 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΙΑNNΑKEΡΗ ΕΜΙΛΙΑ συζ. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας 
και β) εγκρίνεται η αλλαγή του κυρίου ονόματός της 
από « ΕΜΙΛΙΑ » σε «ΑΙΜΙΛΙΑ». 

 4.− Με την Φ. 28019/11318/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, α) 
γίνεται δεκτή η από 22.9.1992 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΕΤΤΕ 
συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του επωνύμου της 
από «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ» σε «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ».

5.− Με την Φ. 31836/7294/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γίνε−
ται δεκτή η από 10.5.1993 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής ΝΟΧΑ ΑΜΠΟΥΝΤ του ΡΑΦΑΤ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6.− Με την Φ. 34994/17408/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γίνε−
ται δεκτή η από 15.10.1993 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού ΠΙΡΟΛ ΡΑΦΦΙ του ΝΟΥΡΧΑΝ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7.− Με την Φ. 39547/14043/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γίνε−
ται δεκτή η από 17.3.1994 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού ΜΑΧΜΟΥΤ ΑΝΤΝΑΝ του ΦΑΪΚ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8.− Με την Φ. 41101/15877/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γίνε−
ται δεκτή η από 29.8.1994 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής ΚΙΡΙΜΛΙΟΓΛΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ του 
ΚΙΡΚΟΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9.− Με την Φ. 41714/9542/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γί−
νεται δεκτή η από 25.10.1994 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής ΡΟΝΤΕΣ ΝΤΙΑΖ ΜΑΡΙΤΖΑ 
του ΓΚΙΝΤΟ ΡΟΝΤΕΣ ΕΡΝΑΝΤΕΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

10.− Με την Φ. 41833/17406/3.10.2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, 
γίνεται δεκτή η από 9.11.1994 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΤΣΒΕΤΑΝ του 
ΝΙΚΟΛΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11.− Με την Φ. 46127/16177/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γίνε−
ται δεκτή η από 23.8.1995 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού ΤΣΑΪΚΑ ΒΑΛΕΡΙ του ΕΥΓΕΝΙ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12.− Με την Φ. 51202/16299/3.10.2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, 
γίνεται δεκτή η από 19.4.1996 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ ΑΝΚΑ − ΑΝ−
ΝΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

13.− Με την Φ. 51282/17409/3.10.2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, 
γίνεται δεκτή η από 17.6.1996 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού ΚΑΛΙΑΓΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΛΟΥΛΕ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

14.− Με την Φ. 53359/9073/3.10.2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, 
γίνεται δεκτή η από 26.9.1996 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΑΛΑΜΠΕΡΙΤΖΕ ΕΛΕΝΕ του 
ΛΕΒΑΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F

(3)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΦΙΛΑΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ κ.λ.π.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

1.− Με την Φ. 35441/13804/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γίνε−
ται δεκτή η από 29.8.2003 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού ΦΙΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.− Με την Φ. 55496/6998/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γίνε−
ται δεκτή η από 11.2.1997 αίτηση πολιτογράφησης της 
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ομογενούς αλλοδαπής ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΤΖΟΥΛΙ ΑΝ ΦΕΡΝ 
του ΠΑΝΤΕΛΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

3.− Με την Φ. 59055/16606/3.10.2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, 
γίνεται δεκτή η από 10.9.1997 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΚΛΕΙΟΥΣ 
συζ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας

4.− Με τις Φ. 101299/7949/3.10.2005 ταυτάριθμες απο−
φάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης 
& Αποκ/σης, γίνονται δεκτές οι από 19.12.2002 αιτήσεις 
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
β) ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και
γ) ΒΟΥΡΑΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για την 

απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.− Με την Φ. 101870/7522/3.10.2005 απόφαση του Υφυ−

πουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γίνε−
ται δεκτή η από 4.3.2003 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού ΜΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 
του ΣΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας

6.− Με την Φ. 103227/13468/3.10.2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, 
γίνεται δεκτή η από 26.1.2004 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής ΠΟΪΡΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F

Αριθ. οικ. 2/51511/0025 (4)
Απόφαση έκδοσης επιμελημένων σειρών ελληνικών κερ−

μάτων ευρώ 2005 σε συσκευασία τρίπτυχου εντύ−
που Blister.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Και
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.Δ. 488/74 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της ΤτΕ υπογραφείσης την 
211 Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμίζονται τα της 
κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων 
τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203 / τ.Α΄/19.07.1974).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, § 5 του Ν. 1266/82 
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
81/τ.Α΄/02.07.1982).

3) Τις διατάξεις των άρθρων 2 & 8, § 6 του Ν. 2948/01 
«Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ 
και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» 
(ΦΕΚ 424/τ.Α΄/19.10.2001).

4) Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85 απόφαση «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 519/τ.Β΄ /17.03.2004).

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού 
περίπου 875.000 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση επιμελημένων σειρών ελληνι−
κών κερμάτων ευρώ κοπής 2005 σε συσκευασία τρίπτυ−
χου εντύπου blister στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και 
αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 10€.

Μέγιστο όριο κυκλοφορίας ορίζεται η ποσότητα των 25.000 
σειρών οι οποίες θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα 
και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ

F

Aριθ. 40681 (5)
΄Εγκριση κανονισμού για την εκτέλεση έργων, την 

ανάθεση,παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και 
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλα−
βή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη 
και εκτέλεση σχετικών συμβάσεων του Φορέα Δια−
χείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2742/1999 Χωροταξι−

κός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α΄207), όπως συμπληρώθηκε με τη παρ.1 του άρθρου 13 του 
ν. 3044/02 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων» (Α΄ 197).

2.− Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 του π.δ/τος « Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρvηση και τα 
Κυβερvητικά ’Οργαvα».

3.− Την υπ’αρ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και 
Δημoσίωv ’Εργωv «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουρ−
γού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv ’Εργωv 
στους Υφυπουργούς Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και 
Δημoσίωv ’Εργωv» (Β΄754).

4.− Το αρ. 3/20.10.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμ−
βουλίου (Δ.Σ) του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου.

5.− Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις 
αυτής της απόφασης δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς 
τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ και των προϋπολογισμών 
των oικείων O.T.A., αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1
΄Εγκριση, σκοπός και πεδίο εφαρμογής

του Κανονισμού
Εγκρίνεται, όπως στα επόμενα άρθρα, ο κανονισμός με 

τον οποίο καθορίζεται ο τρόπος ανάληψης ή ανάθεσης, 
παρακολούθησης και παραλαβής μελετών, ερευνών και 
λοιπών υπηρεσιών, τεχνικών έργων και προμηθειών του 
Φορέα διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια εκπόνηση μελετών και 
διενέργεια ερευνών, η αποδοτικότητα και ποιότητα των 
έργων, ο βέλτιστος τρόπος εκτέλεσης προμηθειών, σύμ−
φωνα με τις επιμέρους προδιαγραφές τους, η διαφάνεια 
και η αντικειμενικότητα στις διαδικασίες ανάθεσης. 
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΄Α ρ θ ρ ο 2

Αρχές που διέπουν τον Κανονισμό

Ο παρών Κανονισμός διέπεται ιδίως από τις ακόλου−
θες αρχές:

Α. Αρχή της διαφάνειας – Εγγύηση του ελεύθερου 
ανταγωνισμού

Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν τη σύναψη 
των συμβάσεων του Φορέα διέπονται από την αρχή 
της διαφάνειας και της εγγύησης του ελεύθερου αντα−
γωνισμού. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται, χωρίς διακρί−
σεις, σε όλους τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν 
την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης. Ο φορέας και τα 
όργανα αυτού δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε κα−
νενός είδους διακρίσεις αναφορικά με τις σχετικές 
συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών. 
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με όρους ισότι−
μους, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή της 
άριστης προσφοράς για την εκπλήρωση του σκοπού 
του Φορέα.

Β. Αρχή της αποτελεσματικότητας και της τεχνολο−
γικής προόδου

1. Η σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων του Φορέα 
διέπονται από την αρχή της αποτελεσματικότητας, ενό−
ψει της έγκαιρης και της απρόσκοπτης επίτευξης του 
σκοπού του Φορέα. Ο φορέας και οι συμβαλλόμενοι 
με αυτόν αναγνωρίζουν, σε πνεύμα καλής πίστης, την 
ιδιαίτερη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης 
και προστασίας της περιοχής και αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να ενεργούν προς αυτόν τον σκοπό. Οι 
υπαγόμενοι στον παρόντα Κανονισμό αναγνωρίζουν την 
αρχή αυτή και δεσμεύονται να μην ασκούν καταχρηστι−
κά τα δικαιώματά τους, κατά τρόπο που παρεμποδίζει 
την εκτέλεση των συμβάσεων.

2. Ο Φορέας λαμβάνει κάθε εύλογη μέριμνα για την 
υιοθέτηση τεχνολογικής πρωτοτυπίας και τη διασφάλι−
ση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, ενόψει 
της αποτελεσματικής περιβαλλοντικής προστασίας και 
διαχείρισης της περιοχής.

Γ. Αρχή της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος 

1. Η σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων του Φορέα 
είναι σύμφωνες με το καθεστώς της απόλυτης προ−
στασίας του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, Ειδικότερα, είναι σύμφωνες με τις αρχές 
της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας κατ’ εφαρμογήν 
της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των διε−
θνών συμβάσεων. 

2. Ο Φορέας με τον παρόντα αναλαμβάνει την υπο−
χρέωση να διασφαλίζει ότι :

α. Η πρόνοια για την προστασία του περιβάλλοντος 
και των κάθε είδους σχετικών αγαθών από τους διαγω−
νιζομένους αποτελεί στοιχείο του συνόλου των νομικών 
ή μη ενεργειών του Φορέα. 

β. Η ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία του περι−
βάλλοντος από τους διαγωνιζομένους πριμοδοτείται 
κατά την αξιολόγηση των προσφορών τους.

Ο φορέας και οι συμβαλλόμενοι με αυτήν υποχρεού−
νται να τηρούν και να εφαρμόζουν τις προαναφερόμενες 
αρχές.

΄Α ρ θ ρ ο 3

Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο για την
εκτέλεση έργων από το Φορέα Διαχείρισης

1. Ν. 1418/1984, Δημόσια Έργα (ΦΕΚ 23 Α΄) και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού προεδρικών διαταγμάτων 
και λοιπών διοικητικών πράξεων.

2. Π.Δ. 393/1991, Επιβολή προστίμου για παράβαση δι−
ατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 140 Α΄) και 
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων.

3. Π.Δ. 609/1985, Κατασκευή δημοσίων έργων (ΦΕΚ 
223 Α΄), και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών 
πράξεων.

4. Ν. 2576/1998, Βελτίωση διαδικασιών για την ανά−
θεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις, (ΦΕΚ 25 Α΄) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυ−
τού προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών διοικητικών 
πράξεων.

5. Ν. 2229/1994, Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις, και των κατ’ εξουσι−
οδότηση αυτού προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών 
διοικητικών πράξεων (ΦΕΚ 138 Α΄).

6. Π.Δ. 368/1994, Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
πδ 472/1985 και πδ 609/1985, και οι κατ’ εξουσιοδότησή 
του διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 201 Α΄).

7. Π.Δ. 334/2000, Προσαρμογή της ελληνικής νομο−
θεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 93/34 Ε.Ε, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε (Α΄279).

8. Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των 
δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις» (Α΄179).

΄Α ρ θ ρ ο 4

Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο για την προμή−
θεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και 
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των
σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης

1. Ν. 2286/1995, Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19 Α΄) και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού προεδρικών διαταγμάτων και 
λοιπών διοικητικών πράξεων.

2. Π.Δ. 370/1995, Προσαρμογή της ελληνικής νομοθε−
σίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το κοινοτικό 
δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της οδηγίας 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 
14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για 
τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών.

3. Ν. 2513/1997, Κύρωση της συμφωνίας περί δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών (ΦΕΚ 247 Α΄) και των κατ’ εξου−
σιοδότηση αυτού προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών 
διοικητικών πράξεων.

4. Ν. 2362/1995 ́ Αρθρο 83 «Περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

5. Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσί−
ου».

΄Α ρ θ ρ ο 5

Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο για την ανάθεση, 
παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσι−
ών και για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων του 

Φορέα Διαχείρισης
1. Π.Δ. 346/1998, Προσαρμογή της ελληνικής νομοθε−

σίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις 
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διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του συμβουλίου της 
18ης Ιουλίου 1992 (ΦΕΚ 230 Α΄).

2. Π.Δ 194/1979, Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και 
επόμεν.α του Ν 716/1977 «Περί μητρώου μελετητών και 
αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών».

3. Ν. 3164/2003, Μητρώο μελετητών, ανάθεση και εκ−
πόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις (Α΄176).

4. Ν. 2362/1995 ́ Αρθρο 83 «Περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

5. Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και των συναφών υπη−
ρεσιών και άλλες διατάξεις (Α΄42).

΄Α ρ θ ρ ο 6

Αρμόδια όργανα του Φορέα Διαχείρισης
Αρμόδια όργανα του Φορέα για την εφαρμογή των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό 
αποτελούν τα Όργανα διοίκησης, Επιτροπές του Δ.Σ 
και υπηρεσιακά στελέχη ή Υπηρεσίες που σύμφωνα με 
το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις 
αποφάσεις του Δ.Σ του Φορέα διαχείρισης έχουν την 
αρμοδιότητα να ενεργούν, να ελέγχουν, να εισηγούνται, 
να γνωμοδοτούν ή να αποφασίζουν στα διάφορα στάδια 
ενεργειών που σχετίζονται με την ανάθεση, επίβλεψη 
και παρακολούθηση της εκπόνησης και παραλαβής των 
μελετών, έργων, προμηθειών.

Tα χρηματικά όρια των κλιμακίων προϋπολογισμού 
δαπάνης βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα αρμό−
δια όργανα του Φορέα, καθορίζονται με απόφαση του 
Δ.Σ. 

Τα αρμόδια αποφασιστικά και εισηγητικά Όργανα εί−
ναι τα ακόλουθα:

Αποφασιστικά όργανα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης και λήψης απο−

φάσεων στα θέματα που εξετάζονται στον παρόντα Κα−
νονισμό. Αποφασίζει επί τυχόν ενστάσεων σε περίπτωση 
διαγωνισμών, ορίζει την Επιτροπή Ανάθεσης, όπου προ−
βλέπεται τέτοια και μπορεί να εκχωρεί τις αρμοδιότητές 
στον Πρόεδρο ή στον Διευθυντή ή άλλο όργανο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Αποτελεί, ανάλογα με τις επί μέρους διατάξεις του 

Κανονισμού, αποφασιστικό όργανο σε θέματα που ρυθ−
μίζονται από τον Κανονισμό.

Ο Διευθυντής
Αποτελεί, ανάλογα με τις επί μέρους διατάξεις του 

Κανονισμού, αποφασιστικό όργανο σε θέματα που ρυθ−
μίζονται από τον Κανονισμό.

Εισηγητικά όργανα:
Η Επιτροπή Ανάθεσης 
Η Επιτροπή Ανάθεσης είναι εισηγητικό όργανο και 

έχει την ευθύνη εισήγησης για την ανάθεση μελέτης, 
έρευνας κλπ., στις περιπτώσεις που προβλέπονται από 
τον παρόντα Κανονισμό.

Η Επιτροπή, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αξι−
ολόγηση / επιλογή, επιλαμβάνεται της σχετικής πρό−
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συντάσσει τα 
σχετικά πρακτικά, τα οποία αποστέλλει προς τον Πρό−
εδρο ή το ΔΣ για έγκριση.

Η Επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ, μετά από 
εισήγηση του Προέδρου και αποτελείται από μέλη του 

ΔΣ και υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα. Σε περίπτωση 
διαγωνισμού, κατά την υποβολή προσφορών παρίσταται 
και ο νομικός σύμβουλος του Φορέα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι 

όργανο επιφορτισμένο με την παρακολούθηση και 
παραλαβή των μελετών, ερευνών, έργων, βάσει των 
προδιαγραφών που τέθηκαν με τη σχετική σύμβαση 
ανάθεσης και των κατευθύνσεων του Επιβλέποντα. 

Ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ, μετά από εισήγηση 
του Προέδρου και αποτελείται από μέλη του ΔΣ και 
υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα.

Η Επιτροπή Πινάκων Αναδόχων 
Η εγγραφή, κατάταξη, ανανέωση, διαγραφή των πι−

νάκων αναδόχων του Φορέα γίνεται από Επιτροπή που 
ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. Η επιτροπή αυτή 
εισηγείται επίσης κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον 
τρόπο τήρησης των πινάκων αναδόχων και υποβάλλει 
στο Δ.Σ σχετικές εκθέσεις.

Η επιτροπή πινάκων αναδόχων συνεδριάζει κάθε έτος 
στο δίμηνο Ιανουαρίου −Φεβρουαρίου, με θέμα εγγρα−
φές νέων νομικών ή φυσικών προσώπων στους πίνακες 
αναδόχων και μεταβολές των ήδη εγγεγραμμένων. 

Η επιτροπή μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα (ύστε−
ρα από σχετική εντολή του ΔΣ), εφόσον συντρέχουν 
ουσιαστικοί λόγοι. 

Η θητεία των μελών της επιτροπής πινάκων αναδόχων 
είναι ετήσια. 

Ο Επιβλέπων 
Για κάθε μελέτη, έρευνα, έργο κλπ. ορίζεται Επιβλέ−

πων, που μπορεί να είναι είτε στέλεχος είτε εξειδικευ−
μένος συνεργάτης του Φορέα.

Ο Επιβλέπων ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει 
την ανάθεση ή άλλο αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση 
που ο Επιβλέπων δεν είναι στέλεχος του Φορέα, κατά 
την παρακολούθηση ή επίβλεψη της μελέτης ή του έρ−
γου συνεργάζεται και ενημερώνει τον υπεύθυνο της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Φορέα.

Υπεύθυνος της αρμόδιας υπηρεσίας
Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναγράφεται 

«Υπεύθυνος της αρμόδιας υπηρεσίας» ο προσδιορισμός 
του έχοντος τη σχετική αρμοδιότητα καθορίζεται με 
απόφαση του Διευθυντή. 

΄Α ρ θ ρ ο 7

Τροποποίηση του κανονισμού
Μεταβολή, συμπλήρωση ή τροποποίηση των διατάξε−

ων του Κανονισμού γίνεται με σχετική απόφαση τoυ Δ.Σ. 
του Φορέα Διαχείρισης και έγκριση από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων.

΄Α ρ θ ρ ο 8

Ισχύς Κανονισμού
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρvησης.

Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ EΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/61356/1567 (6)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του συγκροτήματος “Με−

τόχι” της Ι.Μ. Ξενίας στον Όρμο, Νηές του Δή−
μου Σούρπης Ν. Μαγνησίας, ιδιοκτησίας Ι.Μ. Δη−
μητριάδος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1558/85 «Περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών 

Οργάνων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985».
β) Του άρθρου 6 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) 

«Για την προστασία των Αρχ/των και εν γένει της Πο−
λιτιστικής Κληρονομιάς» ισχύει,

γ) του ν. 2039/92 (ΦΕΚ 61/Α/13.4.1992) «Περί Κυρώσεως 
της Σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς της Ευρώπης»

δ) του π.δ. 191/2003 ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Περί Οργα−
νισμού του Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ’ αριθμ. 133/24.3.2004 Απόφαση του Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «Περί ανάθεσης 
άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό 
Πολιτισμού Φάνη Πάλλη−Πετραλιά και στους Υφυ−
πουργούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη» (ΦΕΚ 
527/Β/24.5.2004, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 558/Β/
2.4.2004).

3. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ−
ΠΥΝΣ/15/3696/20.1.2004 (ΦΕΚ 70/Β/20.01.2004) «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις 
Περιφερειακές.» καθώς και την Υπουργική Απόφαση 
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 (ΦΕΚ 70/Β/
20.1.2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων 
του ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού»

4. Την εισήγηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων 
και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου.

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου 
Νεώτερων Μνημείων με αρ.24/12.7.2005, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3028/02, το συγκρότημα “Μετόχι” της Ι.Μ. Ξενίας 
στον όρμο Νηές του Δήμου Σούρπης Ν. Μαγνησίας, 
φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, 
διότι αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, όπως αυτή διαμορφώ−
θηκε στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα στην επαρχία 
Αλμυρού Ν. Μαγνησίας.

Επίσης λόγω της οργάνωσης και λειτουργίας του 
αποτελεί σημαντικό δείγμα αγροτοκτηνοτροφικής 
εγκατάστασης με ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά και 
μορφολογικά στοιχεία τα οποία το καθιστούν σημα−
ντικό για την μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής 
των ειδικών αυτών κτισμάτων στην περιοχή της Θεσ−
σαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Aριθ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/71971/1866 (7)
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου της περιοχής των 

θειωρυχείων στο «Παλιόρεμα» της νήσου Μήλου στο 
Νομό Κυκλάδων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ξυδούς Γε−
ωργίου και ΕΤΒΑ Finance.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του ν. 1558/1985 «Περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών 

Οργάνων» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 137/26.7.1985
β) του άρθρου 6 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 

των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο−
νομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.6.2002)

γ) του ν. 2039/1992 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για 
την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της 
Ευρώπης» (Φ.Ε.Κ. 61/Α/13.4.1992)

δ) του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την με Α.Π. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 527/Β/24.3.2004) 
με την οποία ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων στην 
αναπληρωτή Υπ. Πολιτισμού Φ. Πάλλη Πετραλιά και 
στους Υφυπουργούς Γ. Ορφανό και Π. Τατούλη, όπως δι−
ορθώθηκε και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 558/Β/2.4.2004.

3. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/
3696/20.1.2004 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Πολιτισμού στις Περιφερειακές...» (ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004) 
καθώς και την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟ−
ΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 «Οργάνωση και λειτουργία των 
Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004).

5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρο−
νης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, την πρόταση της Εφο−
ρείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής και τα λοιπά στοιχεία 
του φακέλου που έχει συντάξει η Υπηρεσία μας.

6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβου−
λίου Νεωτέρων Μνημείων με αρ. πρακτικού 27/1.9.2005 
(θέμα 1°), αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό τόπο, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3028/2002, την περιοχή των 
ΘΕΙΩΡΥΧΕΙΩΝ που βρίσκονται στην περιοχή «Παλιόρεμα», 
στη νήσο Μήλο του Ν. Κυκλάδων, σύμφωνα με το συνημμένο 
απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού) 
με αριθμό 7583.1 και συντεταγμένες κορυφών σε προβολή 
Hatt τα σημεία Α (+6000, − 6000), Β (+7000, −6000), Γ (+7000, 
−6500) και Δ (+6000, −6500), διότι αποτελεί εξαιρετικά ση−
μαντικά μαρτυρία της μεταλλευτικής δραστηριότητας στον 
Ελλαδικό χώρο από τον 9° έως και τον 20° αιώνα.

Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό δείγμα της βιομηχανικής 
κατασκευής στο οποίο η αρχιτεκτονική συνδυάζεται με τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας, δημι−
ουργώντας ένα μοναδικό σύνθετο έργο αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Το Συγκρότημα των θειωρυχείων είναι άρρηκτα συν−
δεδεμένο με τη μεταλλευτική ιστορίας τόσο της Μήλου, 
όσο και της Ελλάδος συνολικά και αποτελεί σημείο 
αναφοράς και ιστορικής μνήμης για τους κατοίκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ 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 åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom 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.

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr  –  e-mail: webmaster @ 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 åßóðñá-
îçò (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 ðï-

óþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñï-

ìÞò 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~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 190 6
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 225 6
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 160 6
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 95 6
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 33 6
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 645 6
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 95 6
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õ-
äñïìéêÜ Ýîïäá.

• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõ-
îéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ ðñï-
óáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï ôåý-
÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.

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.


