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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ Φ01/26/28191 (1)
Ανάκληση απόφασης έναρξης λειτουργίας του Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Παρνασ−
σού του Νομού Φωκίδας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του 

ν.3013/2002 (ΦΕΚ102/Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της πολι−
τικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».

β) Της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 
125/Α΄/23.5.2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».

γ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε 
κείμενο κανονιστικών πράξεων.

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ527/Β΄/ 
24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/4649/8.3.2005 (ΦΕΚ341/
τ.Β΄/16.3.2005) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «΄Εναρξη λει−
τουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)».

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό δι−
άστημα από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ του Δή−
μου Παρνασσού χωρίς να έχει λειτουργήσει το ΚΕΠ, 
αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/4649/8.3.2005 
(ΦΕΚ 341/τ.Β΄/16.3.2005) απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.)» η οποία αφορούσε στην έναρξη λειτουργίας του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Παρνασσού, Ν. 
Φωκίδας με ηλεκτρονικό αριθμό 1030.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/24/28230 (2)
Σύσταση και Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτη−

σης Πολιτών στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων Νο−
μού Αττικής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του 

ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της πο−
λιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».

β) Της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 
125/Α΄/23.5.2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε 
κείμενο κανονιστικών πράξεων.
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2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Β΄/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Την υπ’ αριθμ. 195/3.10.2006 απόφαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, σύμφω−
να με την οποία εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην Κοινότητα 
Θρακομακεδόνων Ν. Αττικής.

4. Το υπ’ αριθμ. 5786/15.11.2006 αίτημα της Κοινότητας 
Θρακομακεδόνων για την δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέ−
τησης Πολιτών στην Κοινότητα και η επ’ αυτού έγκριση 
του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ για τη σύσταση ΚΕΠ στην 
Κοινότητα Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής, αποφα−
σίζουμε:

 Στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων του Νομού Αττικής 
συνιστάται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, με ηλεκτρο−
νικό αριθμό 1041.

Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτού ορίζεται 
η 1.2.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

F
    Αριθμ. 50895/ΔΕ 8546 (3)
Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη 

λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του 
επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις του ν. 2212/22.9.1952 (ΦΕΚ.266/

Α/25.9.1952), των ν.δ. 2957/10.8.1954 (ΦΕΚ 486/Α/18.8.1954) 
και 4355/20.8.1964 (ΦΕΚ 146/Α/28.8.1964).

β. Τις υπ’ αριθμ. 25812/19.6.1952, 21356/12.3.1953 (ΦΕΚ 
75/Β/26.3.1953), 32965/23.5.1953 (ΦΕΚ 128/Β/8.6.1953), 
39410/30.6.1953 (ΦΕΚ 167/Β/31.7.1953), 50202/ΛΟ 
607/16.12.1959, 41891/ΛΟ 935/14.11.1960 (ΦΕΚ 485/
Β/30.11.1960), 46450/ΛΟ 975/21.12.1960 (ΦΕΚ 3/Β/4.1.1961), 
61029/ΛΟ 393/23.12.1964 (ΦΕΚ 118/Β/11.2.1965) και 72589/
ΛΟ 467/27.12.1965 (ΦΕΚ 6/Β/11.1.1966) αποφάσεις των 
Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών «περί τρό−
που ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.» 
καθώς και την υπ’ αριθμ. 8511/493/17.1.1972 (ΦΕΚ 78/
Β/27.1.1972) απόφασή μας «περί εφαρμογής διοικητικής 
αποκέντρωσης στην ενταλματοποίηση των δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων».

γ. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Συντονισμού υπ’ αριθμ. 
ΛΟ 588/15.6.1956 «περί διαδικασίας χρηματοδότησης δη−
μοσίων επενδύσεων».

δ. Τις διατάξεις των Συλλογικών Αποφάσεων έτους 
2006.

ε. Το π.δ. 178/200(ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου  Εθνικής Οικονομίας.

στ. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών».

ζ. Το Γεγονός ότι από την διάταξη αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

η. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2006−
2007.

θ. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό πρωτ. 
37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β 1432/14.10.2005) «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
5733/ΔΙΟΕ 179/2006 (ΦΕΚ 204Β) όμοια απόφαση.

ι. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημοσί−
ων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, να 
καθορισθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης για το 
επόμενο και να ρυθμιστούν ορισμένα άλλα σχετικά θέ−
ματα, αποφασίζουμε:

Για την τακτοποίηση των πληρωμών δημοσίων επεν−
δύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους καθώς επί−
σης και για την ομαλή συνέχιση της εκτέλεσης του 
προγράμματος κατά τις αρχές του επομένου έτους, να 
εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:

Α. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2006

Προθεσμία ενέργειας πληρωμών του οικονομικού 
έτους που λήγει

1. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθεσίμων 
πόρων του προγράμματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της 
εγκυκλίου του ΠΔΕ 2006 με αρ. πρ. 5124/ΔΕ−721/6.2.2006 
και για την διευκόλυνση των εργασιών της Τράπεζας της 
Ελλάδος ιδιαίτερα τον μήνα Δεκέμβριο, η Τράπεζα της 
Ελλάδος παρακαλείται να εκτελεί κατανομές χρηματοδό−
τησης μέχρι 29.12.2006 και να είναι σε θέση να εκτελέσει 
το νέο πρόγραμμα από 2.1.2007 χωρίς καθυστερήσεις.

2. Οι αναλήψεις από τους λογαριασμούς δημοσίων 
επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
για την πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξω−
τερικού σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επεν−
δύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, επιτρέπεται 
να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2006.

Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί ώστε οι επιταγές που 
θα εκδοθούν από τους υπολόγους διαχειριστές των 
έργων κατά το μήνα Δεκέμβριο να έχουν εξασφαλίσει 
επαρκές υπόλοιπο στους αντίστοιχους λογαριασμούς, 
με εντολές κατανομών που έχουν ήδη εκτελεστεί από 
την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αν δεν τηρηθεί πιστά η ανωτέρω πάγια διαδικασία, 
επιταγές που θα εκδίδονται χωρίς επαρκές υπόλοιπο 
και θα κατατίθενται προς πληρωμή στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, δεν θα εξοφλούνται και η ευθύνη θα βαρύνει 
αποκλειστικά όσους εμπλέκονται.

Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών.
3. Οι υπόλογοι διαχειριστές των λογαριασμών δημο−

σίων επενδύσεων υποχρεούνται, σύμφωνα με την καθιε−
ρωμένη διαδικασία, μέχρι της ίδιας ως άνω ημερομηνίας 
να επανακαταθέσουν κάθε υπόλοιπο προκαταβολής, 
που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους που λήγει, στο λογαριασμό του έργου από τον 
οποίο έχει αναληφθεί η προκαταβολή αυτή.

4. Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που εδρεύ−
ουν στα Υπουργεία και τους νομούς της χώρας και τα 
Ειδικά Λογιστήρια, πρέπει να δώσουν τις απαραίτητες 
σχετικές οδηγίες στους διαχειριστές των έργων και να 
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ελέγξουν κάθε περίπτωση που δεν θα είναι σύμφωνα 
με την ως άνω διαδικασία.

5. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:
α. Οι διαχειριστές λογαριασμών διοικητικών δαπανών 

για τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2006, οι οποίοι 
υποχρεούνται τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα προκατα−
βολών να τα καταθέσουν εντός του μηνός Ιανουαρίου 
2007 στο λογαριασμό «αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων 
οικονομικών ετών».

β. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και 
οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί διαχειριστές 
λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 32965/23.5.1953, απόφαση για τους οποίους 
έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος για τις αναλήψεις που κάνει 
από τον αντίστοιχο λογαριασμό δαπανών εξωτερικού.

Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων

6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεού−
νται να στείλουν τα δικαιολογητικά των πληρωμών που 
θα γίνουν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2006 σε βάρος του 
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομι−
κού έτους που λήγει, στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού 
Ελέγχου που εδρεύουν στα Υπουργεία, τους νομούς 
της χώρας ή τα Ειδικά Λογιστήρια, το αργότερο μέχρι 
τέλους Ιανουαρίου 2007.

7. Εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω Υπηρεσίες Δημοσι−
ονομικού Ελέγχου και τα Ειδικά Λογιστήρια να συνε−
χίσουν, με βάση τα δικαιολογητικά που θα τους απο−
στέλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής (τακτικών ή προπληρωμής) σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 
του οικονομικού έτους που λήγει, μέχρι τέλους Απριλίου 
2007 το αργότερο.

8. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επεν−
δύσεων που μεταβιβάστηκαν στους δευτερεύοντες 
διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον 
δεν ανακλήθηκαν, μέχρι της ίδιας ως άνω ημερομηνίας, 
δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου 2007.

Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονομικού 
έτους που λήγει.

9. Προς τακτοποίηση και διαχωρισμό των πληρωμών 
δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, 
ανακαλούνται όλα τα κατά την 30 Δεκεμβρίου 2006 
υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που 
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 Εξαιρούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών που έχουν 
ως διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή 
Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 32965/23.5.1953, απόφασης 
καθώς επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην κα−
τηγορία των «λοιπών λογαριασμών».

10. Η εξόφληση των διοικητικών δαπανών του έτους 
που λήγει, πρέπει να γίνει μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 
2006 είτε με τακτική πληρωμή είτε με ανάληψη προ−
καταβολής μέσα στον ίδιο μήνα, η οποία θα αποδοθεί, 
όπως καθορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 6, μέχρι 
τέλους Ιανουαρίου 2007.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ EΤΟΥΣ 2007

11. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα εκτε−
λεστεί κατά το προσεχές έτος, θα προσδιορισθεί με τις 
συλλογικές αποφάσεις που θα εκδοθούν για το έτος 
αυτό, οι οποίες θα καθορίζουν τόσο τα έργα που θα 
εκτελεσθούν όσο και την ετήσια πίστωση κάθε έργου, 
ακόμη δε και το συνολικό ύψος πληρωμών κάθε συλ−
λογικής απόφασης.

 Μέχρι όμως να πραγματοποιηθεί η έκδοση των ανω−
τέρω συλλογικών αποφάσεων έτους 2007 και για να 
εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της 
εκτέλεσης του προγράμματος από τις αρχές του νέου 
έτους, παρέχονται με την απόφαση αυτή οι ακόλουθες 
εγκρίσεις χρηματοδότησης και πληρωμών σε βάρος 
των πιστώσεων του προσεχούς έτους:

α. Κάθε έργο και μελέτη, του λοιπού ΠΔΕ (Εθνικοί 
Πόροι) που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις 
ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/1, ΣΑ/5 και ΣΑ/6, καθώς και 
για κάθε έργο ή μελέτη του συγχρηματοδοτούμενου 
ΠΔΕ (Γ΄ ΚΠΣ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής 
ΙΙ κ.λπ.) που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις 
ΣΑ/3 και ΣΑ/7 του έτους 2006 και δεν αποπερατώθηκε ή 
δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματο−
δοτηθεί μέχρι του ποσού που δεν δαπανήθηκε από την 
εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2006 και επί πλέον με 
ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) της πίστωσής 
του, ομοίως, του έτους 2006.

 Προϋπόθεση εφαρμογής των ανωτέρω εγκρίσεων 
είναι ότι αφενός η χρηματοδότηση και οι αντίστοιχες 
πληρωμές θα γίνονται μέσα στα όρια του ολικού προ−
ϋπολογισμού που έχει εγκριθεί για κάθε έργο και με−
λέτη και αφετέρου η διάθεση των πιστώσεων θα είναι 
σύμφωνη με τον προϋπολογισμό αυτό και τους ειδικούς 
όρους που τυχόν υπάρχουν. Κάθε αναγκαία επαύξηση ή 
τροποποίηση όρων, πρέπει να προταθεί από τα Υπουρ−
γεία και τις Περιφέρειες για έγκριση με τις συλλογικές 
αποφάσεις του έτους 2007, μέσα στις προθεσμίες που 
θα τεθούν με την εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2007.

Η χρηματοδότηση των νέων έργων θα γίνει μετά την 
έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους 2007.

β. Η ευθύνη της σωστής εφαρμογής της ανωτέρω 
παραγράφου θα πρέπει να ελέγχεται απαραίτητα από 
τους Γενικούς Γραμματείς των φορέων, των υπηρεσιών 
που έχουν την αρμοδιότητα στην έκδοση των Συλλογι−
κών Αποφάσεων, των αποφάσεων κατανομών χρημα−
τοδότησης και έκδοσης επιταγών.

Παρεκκλίσεις, ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταλογι−
σμούς των ποσών που θα διατεθούν.

γ. Όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις έχουν προθεσμία μέ−
χρι την έκδοση κάθε συλλογικής απόφασης οπότε, για 
τη συγκεκριμένη απόφαση που εκδόθηκε, ισχύουν οι 
πιστώσεις και διατάξεις αυτής.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται και ολοκληρώνονται 
με προκαταβολές στο πλαίσιο της παραγράφου αυτής, 
θα πρέπει να προτείνονται απαραίτητα εντός του ιδίου 
έτους για ένταξη στις Συλλογικές αποφάσεις. Περιπτώ−
σεις έργων που εμφανίζουν πληρωμές κατά τη διάρκεια 
του έτους χωρίς να έχουν προταθεί για ένταξη σε Συλ−
λογικές Αποφάσεις δεν θα καλύπτονται εκ των υστέρων 
με τροποποίηση Συλλογικών Αποφάσεων και η ευθύνη 
θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους φορείς.
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δ. Έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με 
τις εγκρίσεις της παραγράφου αυτής και δεν θα καλύ−
πτονται με αντίστοιχη πίστωση από συλλογική απόφαση 
που θα εκδοθεί, πρέπει απαραιτήτως να τακτοποιηθούν 
εκ των υστέρων με ενέργεια και ευθύνη των αρμοδίων 
Φορέων – Υπουργείων − Περιφερειών.

Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, εφόσον κατά τη δι−
άρκεια του έτους έχουν προταθεί μεταβολές στις πι−
στώσεις των έργων, οι πληρωμές που έχουν ήδη γίνει 
να βρίσκονται εντός του ορίου των μεταβολών. Τούτο 
κρίνεται απαραίτητο ώστε κατά τον απολογισμό του 
ΠΔΕ να μη διαπιστώνονται περιπτώσεις όπου οι πλη−
ρωμές εμφανίζονται μεγαλύτερες των πιστώσεων. Οι 
τυχόν υπερβάσεις πληρωμών έναντι των πιστώσεων δεν 
μπορούν να τακτοποιηθούν από την Υπηρεσία μας και 
θα βαρύνουν αποκλειστικά τους φορείς. 

ε. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να εκτελεί, 
με ευθύνη των Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης 
εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με αυτά που κα−
θορίστηκαν ανωτέρω. Τα ποσά των χρηματοδοτήσεων 
αυτών θα καταλογίσει εκ των υστέρων σε βάρος των 
πιστώσεων που θα εγκριθούν με τις συλλογικές απο−
φάσεις έτους 2007.

12. Διευκρινίζεται ότι τα υπόλοιπα της 30 Δεκεμβρίου 
2006 των λογαριασμών εξουσιοδότησης των έργων, 
μελετών και διοικητικών δαπανών που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία θα ακυρωθούν σύμ−
φωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης αυτής, δεν 
επαναχορηγούνται στο νέο έτος.

Η επανατροφοδότηση των λογαριασμών θα γίνει με 
νέα χρηματοδότηση από τους λογαριασμούς των συλ−
λογικών αποφάσεων ύστερα από πρόταση των φορέων 
και σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει ή, κατά τον 
Ιανουάριο και μόνο απευθείας από το Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών.

13. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα υπόλοιπα των λογα−
ριασμών της 30 Δεκεμβρίου 2006 που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν διαχειριστή Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό ή 
Δημόσια Επιχείρηση δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές 
από τους λογαριασμούς αυτούς συνεχίζονται μέχρι πε−
ρατώσεως των έργων, άσχετα από το οικονομικό έτος. 
Είναι αυτονόητο, ότι τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα κ.λπ., 
πρέπει να ξαναγράψουν στον προϋπολογισμό τους του 
επομένου έτους τα υπόλοιπα αυτά, εφαρμόζοντας τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 32965/23.5.1953 απόφασης.

14. Τα αναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα και ΑΕ του Δη−
μοσίου της παραγράφου 13, καθώς και τα Περιφερειακά 
Ταμεία – ΔΕΚΟ και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, που 
είτε επιχορηγούνται από το ΠΔΕ, είτε ορίζονται υπόλο−
γοι Διαχειριστές και κρατούν τα υπόλοιπά τους πέραν 
της 29.12.2006 οφείλουν απαραίτητα να αναφέρουν στη 
Δ/νση των Δημοσίων Επενδύσεων (FAX 210−3332963) 
εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2007 τα υφιστάμενα αδιάθετα υπόλοιπα κατά Συλλογική 
Απόφαση που παραμένουν στον λογαριασμό τους την 
1.1.2007 και τηρούνται είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος 
είτε σε άλλη Τράπεζα.

Ειδικά για τις ΔΕΚΟ τα στοιχεία αυτά πρέπει να απο−
σταλούν με υπογραφή των αρμόδιων Γενικών Γραμμα−
τέων του φορέα που τις εποπτεύει.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα λογαριασμών έργων που έχουν 
αποπερατωθεί πρέπει υποχρεωτικά με ευθύνη του φο−

ρέα που εποπτεύει τα Νομικά Πρόσωπα – ΔΕΚΟ να επι−
στραφούν στο Λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελ−
θόντων οικονομικών ετών» που τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος καθ’ όσον δεν επιτρέπεται να διατεθούν 
για σκοπούς άλλους πέραν αυτών που έχουν εγκριθεί 
από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσω 
των Συλλογικών αποφάσεων.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα επιταγών της κατηγορίας 
λογαριασμών 231 μπορούν να κατατίθενται είτε στο 
λογαριασμό 23/3100100000001008 «Αδιάθετα υπόλοιπα 
παρελθόντων ετών Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών» είτε στους λογαριασμούς σε βάρος των οποίων 
εκδόθηκαν οι επιταγές ανεξάρτητα από το χρόνο έκ−
δοσης των επιταγών.

Οι καταθέσεις αδιάθετων υπόλοιπων επιταγών που 
κατατίθενται σε λογαριασμούς της ανωτέρω κατη−
γορίας θα υπόκεινται στα οριζόμενα στο 20949/ΔΕ−
3098/29.5.1991 έγγραφό μας και εφ’ όσον δεν αντληθούν 
εντός της επόμενης διετίας από την κατάθεση, θα με−
ταφέρονται αυτόματα από την Τράπεζα Ελλάδος, στο 
λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων ετών 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων επεν−
δύσεων.

15. Για την ανάκληση των αδιαθέτων υπολοίπων της 
χρηματοδότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους 
που λήγει, η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκα−
ταστήματα και πρακτορεία) πρέπει την 31 Δεκεμβρίου 
2006 αμέσως μετά το τέλος των συναλλαγών, να μετα−
φέρει όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας 
εξουσιοδότησης πληρωμής, τόσο των έργων κλπ. όσο 
και των λογαριασμών των συλλογικών αποφάσεων, σε 
λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που θα ανοιχθεί στο 
κεντρικό κατάστημα με τίτλο «Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών−Λογαριασμός ακυρωθεισών εξουσιο−
δοτήσεων πληρωμής». Ο λογαριασμός αυτός, αμέσως 
μετά τη συμφωνία των υπολοίπων που ακυρώθηκαν, 
θα μηδενισθεί από την Τράπεζα χωρίς επαναφορά των 
υπολοίπων αυτών στους λογαριασμούς από τους οποί−
ους ανακλήθηκαν.

16. Τα υπόλοιπα των άλλων λογαριασμών δηλαδή:
α) των έργων τα οποία έχουν διαχειριστή Νομικό Πρό−

σωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό και β) 
των έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «λοιποί 
λογαριασμοί», δεν θα υποστούν μεταβολή, εκτός της 
μεταφοράς τους «εις νέον» σύμφωνα με τα καθιερω−
μένα.

Ειδικά θέματα
17. Οι διορισμένοι διαχειριστές των λογαριασμών, αν 

δεν αντικατασταθούν με ειδική απόφαση, θα παραμεί−
νουν και κατά το νέο οικονομικό έτος και θα ενεργούν 
αναλήψεις με νέο στέλεχος επιταγών που θα χορηγηθεί 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

18. Επιταγές που θα εκδοθούν μέχρι τις 29 Δεκεμβρί−
ου 2006 και δεν θα εξοφληθούν μέχρι την ημερομηνία 
αυτή, δεν θα εξοφλούνται μεταγενέστερα παρά μόνον 
μετά από νέα χρηματοδότηση και η σχετική δαπάνη 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του νέου οικονομικού έτους 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
11α της παρούσας απόφασης.
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Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέ−
πει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και μάλιστα μέσα 
στο μήνα Δεκέμβριο 2005 εξόφληση λογαριασμών που 
αφορούν σε δαπάνες λήγοντος έτους που έχουν εκ−
καθαρισθεί. Επίσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη 
εξόφληση τυχόν διοικητικών δαπανών είτε με τακτική 
πληρωμή είτε με ανάληψη προκαταβολής.

Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ−
ΔΥΣΕΩΝ

19. Οι μεταβολές στον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων 2006 που αποσκοπούν στην εναρμόνιση 
των πιστώσεων αυτού με τις πληρωμές του προγράμ−
ματος δημοσίων επενδύσεων που εγκρίνονται ή πραγ−
ματοποιούνται, θα συνεχίσουν να γίνονται με αποφάσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χ.ΦΩΛΙΑΣ − Π. ΔΟΥΚΑΣ

F

    Αριθμ. Φ.500/802/132963/Ε5 (4)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 12, παρ. 1 εδαφ. Δ «του 

ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. 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 (Α 98).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β, 
168) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών 
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α, 101) 
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν.2327/1995 
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ.α του 
ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις».

7. Το αρθρ. 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθρ. 8 του ν.2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση 
συντάξεων και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουργική 
απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) 
που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρε−
σίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις 
και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.  2/50514/0022/17.9.2002 
(ΦΕΚ Β, 1219) «καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης σπου−
δαστών των ΤΕΙ και των ΙΕΚ που πραγματοποιούν πρα−
κτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο−
μικών».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 και 2 του 
ν.2217/1994 (ΦΕΚ Α, 83) «κατάργηση του Ταμείου Συ−
ντάξεων Εκτελωνιστών (Τ.Σ.Ε.), υπαγωγή των ασφαλι−
σμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) 
και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. δ του ν.2990/2002 
(ΦΕΚ Α, 30) «κύρωση της από 21 Δεκεμβρίου 2001 Πράξης 
Νομοθετικού περιεχομένου «Αρμοδιότητα των δικασι−
ηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, 
φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις»».

12. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση 
Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικο−
νομίας και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 (ΦΕΚ 204Β) όμοια απόφαση.

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ1−2−61395 (ΦΕΚ 527/Β/ 
24.3.2004) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

14. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608/Β/ 
26.4.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

15. Το υπ’ αριθμ. 8076/24.7.2006 έγγραφο της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Χίου.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας αναφέρεται 
στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία επίσης 
αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον οικείο 
προϋπολογισμό για την κάλυψη της, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε δέκα (10) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.10.2006.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α.Ε. 0345 
και 0355 ως εξής:

5.520,00 ευρώ (10 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 3 μήνες) για 
το έτος 2006 και

22.080,00 ευρώ (10 θέσεις Χ184 ευρώ Χ 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέ−
ρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του 2006. Αντίστοιχη πίστωση θα εγ−
γράφεται στους προϋπολογισμούς της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης αυτής για μία πενταετία τουλάχιστον.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Α. ΝΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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    Αριθμ. 130625/Δ4 (5)
 Ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Καλλιτεχνικού 

Ενιαίου Λυκείου.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 και 7 και του άρ−

θρου 8 παρ. 1 και 6 του ν.1566/1985 (Α΄ 167), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν.1966/1991 
(Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2525/1997 
(Α΄ 188).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 16 του ν. 3194/2003 
(Α΄ 267).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (Α΄ 
167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
ν.2043/1992 (Α΄ 79) και του άρθρου 2 του ν.1304/1982 
(Α΄ 144) και των σχετικών αποφάσεων καθορισμού των 
περιοχών αρμοδιότητας των Διευθύνσεων και Γραφείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

6. Το υπ’ αριθμ. 50936/Γ7/22.5.2006 υπηρεσιακό σημεί−
ωμα της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτή−
των.

7. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 
608).

8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ/179/9.2.2006 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 204).

9. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 985).

10. Το υπ’ αριθμ. 67/5.4.2006 πρακτικό της Καλλιτεχνι−
κής Επιτροπής και την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος

α) του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12.150 ευρώ 
περίπου, για το 2007, 35.700 ευρώ περίπου για το 2008, 
42.000 ευρώ περίπου για το 2009, 52.000 ευρώ περίπου 
για το 2010, 59.000 ευρώ περίπου για το οικ. έτος 2011 
και 77.000 ευρώ περίπου για το οικ. έτος 2012.

Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις 
πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προ−
ϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΕΦ.19−220 ΚΑΕ 0227 και του 
ΕΦ. 90−23/195 ΚΑΕ 2275.

β) του προϋπολογισμού της Ν.Α. Θεσσαλονίκης ύψους 
15.000 ευρώ περίπου για το έτος 2007, 80.000 ευρώ 
περίπου για το έτος 2008, 120.000 ευρώ περίπου για το 
οικ. έτος 2009, 160.000 ευρώ περίπου για το οικ. έτος 
2010, 200.000 ευρώ περίπου για το οικ. έτος 2011 και 

250.000 ευρώ περίπου για το οικ. έτος 2012 που θα αντι−
μετωπίζεται από τις περιπτώσεις του προϋπολογισμού 
της εν λόγω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

γ) του προϋπολογισμού των οικείων ο.τ.α. α’ βαθμού 
ύψους 15.000 ευρώ περίπου για το οικ. έτος 2007, 70.000 
ευρώ περίπου για το οικ. έτος 2008, 102.000 ευρώ πε−
ρίπου για το οικ. έτος 2009, 145.000 ευρώ περίπου για 
το οικ. έτος 2010, 175.000 ευρώ περίπου για το οικ. έτος 
2011 και 205.000 ευρώ περίπου για το οικ. έτος 2012 που 
θα αντιμετωπίζεται από τους ΚΑΠ.

δ) του προϋπολογισμού της ΑΕ ΟΣΚ, ύψους 100.000 
ευρώ περίπου για το οικ. έτος 2007 και 15.000 ευρώ 
περίπου για καθένα των επομένων ετών 2008−2012 που 
θα καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
εν λόγω Α.Ε.

ε) του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Δ.Β. ύψους 10.000 
ευρώ περίπου για το οικ. έτος 2007 και 2.000 ευρώ 
περίπου για καθένα των επομένων ετών που θα αντι−
μετωπίζεται από πιστώσεις του ανωτέρω Οργανισμού, 
αποφασίζουμε:

Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2007−2008 στη Διεύ−
θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσα−
λονίκης το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων και το 
Καλλιτεχνικό Ενιαίο Λύκειο Σταυρούπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

F
Aριθμ. 5886 (6)

    Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων
σε οργανωμένη αγορά

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 5/403/8.11.2006 Δ.Σ.)

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

ν. 3632/1928 (ΦΕΚ Α΄/137/17−26.7.1928), όπως προστέθηκαν 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του ν. 2533/1997 
(ΦΕΚ Α΄/228/11.11.1997) σε συνδυασμό με την παράγραφο 
5 του ν. 3371/2005 (Α 178). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 31 
παρ. 2 (ε) του ν. 2533/1997, όπως ισχύει «Χρηματιστη−
ριακή αγορά παραγώγων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄/228/11.11.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Άρθρο 1

Προϋποθέσεις ανοικτής πώλησης

1. Επιτρέπεται η κατάρτιση σε οργανωμένη αγορά, η 
οποία λειτουργεί στην Ελλάδα σύμβασης ανοικτής πώ−
λησης επί μετοχών υψηλής ρευστότητας και διαπραγμα−
τεύσιμων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εφόσον αυτό 
προβλέπεται στον Κανονισμό της και εφόσον διενερ−
γείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της παρούσας απόφασης.
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2. Ως ανοικτή πώληση νοείται, για τις ανάγκες της 
παρούσας απόφασης, η πώληση μετοχών υψηλής ρευ−
στότητας και διαπραγματεύσιμων μεριδίων αμοιβαίων 
κεφαλαίων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, η οποία 
λειτουργεί στην Ελλάδα (εφεξής οι «μετοχές»), από την 
οποία προκύπτει για τον πωλητή αρνητική θέση (short 
position) επί της μετοχής και η οποία εκκαθαρίζεται 
από διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από συμβάσεις 
αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης, όπως αυτές ορί−
ζονται στον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς, ή 
από συμβάσεις που διενεργούνται σύμφωνα τα οριζό−
μενα στην υπ’ αριθμ. 6/194/4.7.2000 απόφαση της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς «Συμβάσεις Αγοράς Αξιών με 
Σύμφωνο Επαναπώλησής τους και Συμβάσεις Πώλησης 
Αξιών με Σύμφωνο Επαναγοράς τους» (ΦΕΚ Β΄/1004) 
(εφεξής «συμβάσεις επαναγοράς»). Αρνητική θέση επί 
της μετοχής (εφεξής «αρνητική θέση») υφίσταται για 
τον πωλητή όταν το υπόλοιπο των διαθεσίμων του επί 
της μετοχής, περιλαμβανομένων και των διαθεσίμων 
του από συμβάσεις επαναγοράς, είναι μικρότερο του 
υπολοίπου του «οφειλόμενες αξίες» επί της μετοχής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρι−
σης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 
Αξιών, όπως ισχύει. 

3. Ως διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από συμβάσεις 
επαναγοράς θεωρούνται, για τις ανάγκες της παρούσας 
απόφασης, και τα διαθέσιμα μετοχών που προκύπτουν 
από αγορά μετοχών για το κλείσιμο αρνητικής θέσης 
από ανοικτή πώληση. Αρνητική θέση από ανοικτή πώ−
ληση μπορεί να κλείνει από μετοχές που αποκτά ο 
κατέχων τη θέση είτε από χρηματιστηριακή αγορά των 
μετοχών αυτών είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και 
αιτία.

4. Η μέγιστη αρνητική θέση ανά επενδυτή για κάθε 
μετοχή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνόλου 
των μετοχών που κατέχονται από επενδυτές καθένας 
εκ των οποίων έχει ποσοστό μικρότερο από το 5% των 
δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας (free−float).

Άρθρο 2
Κατάρτιση ανοικτής πώλησης 

1. Τα Μέλη της οργανωμένης αγοράς δύνανται να 
καταρτίζουν ανοικτές πωλήσεις μετοχών, για λογαρια−
σμό πελατών τους ή για ίδιο λογαριασμό, με βάση τη 
μέθοδο διαπραγμάτευσης της αυτόματης και συνεχούς 
κατάρτισης συναλλαγών, τη μέθοδο της αυτόματης 
και στιγμιαίας κατάρτισης συναλλαγών, τη μέθοδο της 
αυτόματης συνεχούς κατάρτισης στο κλείσιμο και τη 
μέθοδο του απλού πακέτου, όπως αυτές ορίζονται στον 
Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς.

2. Τα Μέλη της οργανωμένης αγοράς οφείλουν να 
δηλώνουν τις εντολές, που εισάγουν στο σύστημα συ−
ναλλαγών της οργανωμένης αγοράς για την κατάρτιση 
ανοικτών πωλήσεων, ως «εντολές ανοικτής πώλησης». 

Άρθρο 3
Εκκαθάριση ανοικτής πώλησης

1. Μέλος της οργανωμένης αγοράς, που καταρτίζει 
ανοικτή πώληση επί μετοχών οφείλει, για τις ανάγκες 
εκκαθάρισής της, να διασφαλίζει ότι ο πωλητής θα έχει 
επαρκή διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από συμβά−
σεις επαναγοράς του πωλητή, το αργότερο μέχρι την 
ημέρα εκκαθάρισης της ανοικτής πώλησης.

2. Πωλήσεις που δηλώθηκαν ως ανοικτές χωρίς να 
πληρούν τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 1 ή που 
δεν δηλώθηκαν ως ανοικτές ενώ πληρούν τους όρους 
αυτούς, μπορούν να εκκαθαρίζονται από τα διαθέσιμα 
μετοχών του πωλητή ή από τα διαθέσιμα μετοχών προ−
ερχομένων από συμβάσεις επαναγοράς του πωλητή, 
αντίστοιχα, για τις ανάγκες διασφάλισης της ομαλής 
εκκαθάρισης των συναλλαγών.

Άρθρο 4
Εντολές ανοικτής πώλησης

Σε περίπτωση συναλλαγών αγοράς μετοχών στην ορ−
γανωμένη αγορά, που συνεπάγεται μερικό ή ολικό κλείσι−
μο αρνητικής θέσης από ανοικτή πώληση, το Μέλος της 
οργανωμένης αγοράς οφείλει να δηλώνει στο σύστημα 
συναλλαγών της οργανωμένης αγοράς τις εντολές, που 
εισάγει για την κατάρτιση των αγορών αυτών, ως «εντο−
λές για το κλείσιμο θέσης ανοικτής πώλησης».

Άρθρο 5
Ενημέρωση επενδυτών επί συναλλαγών

ανοικτής πώλησης

Τα πινακίδια που εκδίδονται από τα Μέλη της οργα−
νωμένης αγοράς για την ανοικτή πώληση πρέπει να 
φέρουν ειδική ένδειξη από την οποία και να προκύπτει 
ότι πρόκειται για εντολή ή συναλλαγή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ανοικτής πώλησης. Αντίστοιχα, τα πινακίδια 
που εκδίδονται από τα Μέλη της οργανωμένης αγοράς 
για την αγορά που συνεπάγεται κλείσιμο αρνητικής 
θέσης από ανοικτή πώληση, πρέπει να φέρουν ειδική 
ένδειξη από την οποία και να προκύπτει ότι πρόκειται 
για εντολή ή συναλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση, 
κλεισίματος αρνητικής θέσης από ανοικτή πώληση. 

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ−
γούνται οι υπ’ αριθμ. 2/216/17.5.2001 (ΦΕΚ Β/667/31.5.2001) 
και 4/243/30.4.2002 (ΦΕΚ Β/769/19.6.2002) αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 7
Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−

πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006
Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ
F

Aριθμ. 5822 (7)
    Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου

Αθηνών Α.Ε.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(Απόφαση 33/405/30.11.2006)
  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3152/2003 

(ΦΕΚ Α/152/19.6.2003) για την «Ίδρυση και εποπτεία χρη−
ματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότη−
τες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις 
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χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύουν.

2. Τα πρακτικά της υπ’ αριθμ 35/9.11.2006 συνεδρίασης 
του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 212, 213, 225, 

109, 116, 151, 152 και 153 του Κανονισμού του Χρηματιστη−
ρίου Αθηνών Α.Ε. που υιοθετήθηκε κατά τη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. στις 9.11.2006

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 
2007.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2006

Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ  
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