ΦΕΚ 88/Β/23-1-2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ύψους κρατικής επιχορήγησης Ιδρύματος Σιβιτανιδείου Δ.Σ.Τ.Ε. οικονομικού
έτους 2004.
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 272060/02 (ΦΕΚ1048 Β/9.8.2002)απόφασης όπως
τροποποιήθηκε με την 304156/4.11.2002 (ΦΕΚ 1424Β/11.11.2002) όμοια απόφαση με θέμα
"Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής ΚΕΜΑΕ και καθορισμός αρμοδιοτήτων αυτής στα
πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων κατάρτισης του Αμπελουργικού Μητρώου και του
Συστήματος Γεωργικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό τομέα, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις 334269/14.5.2001 και 389875/3.9.2001 όμοιες αποφάσεις, και άλλες
διατάξεις". ...............
Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων.
......................................
Αντικατάσταση της οικονομικής υπολόγου της Επιτροπής Προετοιμασίας και Οργάνωσης
της 14ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Ένωσης των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών
που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 2004.................
Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής - Τest
Eνent των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 σύμφωνα με το Ν.2725/1999 "Ερασιτεχνικός και
Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις", άρθρο 53 και όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε με το Ν.3057/2002 και ισχύει σήμερα. .................................
Τροποποίηση της ΦΓ10/14361/27.6.2003 αποφάσεως του Προέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. ............
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθερών (πρώην
Κοινότητα Ελευθερών) του Δήμου Ελευθερών του Νομού Καβάλας.
.....................................................................
Καταχώριση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο και έναρξη ισχύος του
Κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθερών (πρώην Κοινότητα Ελευθερών) του
Δήμου Ελευθερών του Νομού Καβάλας. .................................................................
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.
.................................
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 3686/ΙΒ
Καθορισμός ύψους κρατικής επιχορήγησης Ιδρύματος Σιβιτανιδείου Δ.Σ.Τ.Ε. οικονομικού
έτους 2004.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Το από 22.6.1927 Π.Δ. "Περί κυρώσεως του από2.7.1926 Ν.Δ. περί ιδρύσεως της
Σιβιτανιδείου Σχολής", όπως αυτό τροποποιήθηκε με ψήφισμα της Βουλής της 15.2.1927
(ΦΕΚ 137/1927, τ.Α').
2. Το άρθρο 16 του Ν.Δ. 1876/1958, με το οποίο προ- βλέπεται ότι το ποσόν των
αναγραφομένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠΕΠΘ για την επιχορήγηση
των ανηκόντων στην εποπτεία του Σχολών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 180/1958, τ.Α').
3. Το Ν.Δ. 3973/1959 "περί ενοποιήσεως και συντονισμού της Διοικήσεως Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως".
4. Τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, κτλ".
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2004, ύψους οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων
χιλιάδων Ευρώ (8.300.000,00), η οποία θα αντιμετωπιστεί από την πίστωση του ειδικού
φορέα 19-220 και ΚΑΕ 2427 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΠΘ.
6. Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών",
5. Τον ψηφισθέντα από τη Βουλή Νόμο "Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του
Κράτους για το οικονομικό έτος 2004", αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2004 το ύψος της Κρατικής Επιχορήγησης "προς τη
Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων μέχρι του ποσού των οκτώ
εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (8.300.000,00).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 19-220 και ΚΑΕ 2427 του προϋπολογισμού εξόδων
του ΥΠΕΠΘ, οικονομικού έτους 2004 και η τμηματική καταβολή στην ανωτέρω Σχολή θα
γίνει στα πλαίσια του εκάστοτε εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2004

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αριθ. 274488
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 272060/02 (ΦΕΚ 1048Β/9.8.2002)απόφασης όπως
τροποποιήθηκε με την 304156/4.11.2002 (ΦΕΚ 1424Β/11.11.2002) όμοια απόφαση με
θέμα "Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής ΚΕΜΑΕ και καθορισμός αρμοδιοτήτων αυτής
στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων κατάρτισης του Αμπελουργικού Μητρώου και του
Συστήματος Γεωργικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό τομέα, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις 334269/
14.5.2001 και 389875/3.9.2001 όμοιες αποφάσεις, και άλλες διατάξεις".

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 "Περί οργανώσεων των Διοικητικών Υπηρεσιών." (Α'
280).
β) του Ν. 2470/97 "περί αναμόρφωσης μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης
και άλλες συναφείς διατάξεις" (Α' 40).
γ) του Ν.Δ. 131/1974 "περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική,
δασική και αλιευτική παραγωγή, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1409/83 και το Ν. 2512/97
άρθρο ΙΙ.
δ) του Ν. 2362/95 "Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού".
2. Το άρθρο 8 του Καν. (ΕΟΚ) 729/70 του Συμβουλίου "Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής".
3. Τον Καν. (ΕΟΚ) 136/66 του Συμβουλίου "περί δημιουργίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς
στον τομέα των λιπαρών ουσιών" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, καθώς και
τους σε εφαρμογή αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς της Επιτροπής της Ε.Ε.
4. Τον Καν. (ΕΟΚ) 154/75 του Συμβουλίου "περί κατάρτισης ελαιοκομικού μητρώου στα
Κράτη - Μέλη παράγω- γα ελαιολάδου", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά καθώς
και τους σε εφαρμογή αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς της επιτροπής της Ε.Ε.
5. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2159/92 του Συμβουλίου "περί χρηματοδότησης των δαπανών και την
κατάρτιση και ενημέρωση του ελαιοκομικού μητρώου", όπως τροποποιείται και ισχύει
κάθε φορά.

6. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2392/86 του Συμβουλίου "για την κατάρτιση του Κοινοτικού
Αμπελουργικού Μητρώου" όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
7. Τον Καν. (ΕΟΚ) 649/87 της Επιτροπής "για τις λεπτομέρειες εφαρμογής, σχετικά με την
κατάρτιση του Κοινοτικού Αμπελουργικού Μητρώου".
8. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά και τους σε εφαρμογή αυτού
εκδιδόμενους Κανονισμούς της Επιτροπής.
9. Τις 299926/30.1.1998 και 329531/11.6.1998 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας με θέμα
"Κατάρτιση Ελαιοκομικού Μητρώου".
10. Την 1182/89 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων για την "Κατάρτιση
Κοινοτικού Αμπελουργικού Μητρώου", όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις
156/94 και 298/98 αποφάσεις των Υπ. Οικονομικών και Γεωργίας και την 484/2002
απόφαση των Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας.
11. Την 249763/5.3.1997 πρόταση προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας προς την Ε.Ε.
για την δημιουργία χαρτογραφικής βάσης αναφοράς "για την κατάρτιση του
Αμπελουργικού και του Ελαιοκομικού Μητρώου" (Α' Φάση).
12. Την 38585/7.10.1997 έγκριση της Ε.Ε. για την κατάρτιση της Α' φάσης του Ελαιοκομικού
και Αμπελουργικού Μητρώου.
13. Την 369220/12.1.1998 πρόταση προγράμματος του Υπ. Γεωργίας προς την Ε.Ε. για τη
κατάρτιση του Αμπελουργικού και Ελαιοκομικού Μητρώου (Β' Φάση).
14. Την 21076/25.5.1998 έγκριση της Ε.Ε. για την κατάρτιση της Β' φάσης του Ελαιοκομικού
και Αμπελουργικού Μητρώου.
15. Την 367388/5.10.1999 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για τη σύσταση Επιτροπών
ΝΕΜΑΕ και καθορισμό αρμοδιοτήτων αυτών στα πλαίσια κατάρτισης του Σ.Γ.Π. στον
Ελαιοκομικό τομέα και του Αμπελουργικού Μητρώου.
16. Την 367389/5.10.1999 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για τη σύσταση Επιτροπής
ΚΕΜΑΕ. κ.λπ.", όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις 334269/14.5.2001 και
389875/3.9.2001 όμοιες αποφάσεις.
17. Την 243295/17.5.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μεταβίβασης στον Ειδικό
Γραμματέα Διοικητικού τομέα Προγρ/σμού και εφαρμογών του ΡΚΠΣ, της αρμοδιότητας
συντονισμού, ελέγχου και παρακολούθησης ολοκλήρωσης του έργου κατάρτισης του ΣΓΠΕΤ και του Α.Μ.
18. Την υποχρέωση της χώρας μας για την ολοκλήρωση των εργασιών κατάρτισης του ΣΓΠΕΤ και του Α.Μ., για την έγκαιρη καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και τους
προβλεπόμενους ελέγχους στους τομείς ελαίας και αμπέλου.
19. Το 2844/18.12.2003 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα.

20. Την 272060/02 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1048 Β/9.8.2002)
"Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της 267389/99 κ.λπ.", όπως τροποποιήθηκε
με την 304156/4.11.2002 (ΦΕΚ 1424Β/11.11.2002) όμοια.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν δημιουργείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της 272060/1.8.2002 απόφασης (ΦΕΚ
1048Β') όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της 304156/4.11.2002 απόφασης (ΦΕΚ
1424/02) ορίζουμε ως αναπληρωτή του Στυλιανού Βαίλάκη, τον Εμμανουήλ Κατσαντώνη,
του κλάδου ΠΕΙ Γεωπονικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Ελαίας, της Δ/νσης ΠΑΠ
Δενδροκηπευτικής, αντί της Ελένης Σκαρέντζου - Χρόνη.
2. Στην περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της 272060/02 απόφασης ορίζουμε
ως αναπληρωτή του Παντελή Βορρέ τον Θεόδωρο Καταπόδη, του κλάδου ΠΕ10
Οικονομικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, της
Δ/νσης Οικονομικής, αντί του Μιχάλη Ράδου.
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της 272060/02 απόφασης, προστίθεται περίπτωση η ως
εξής: "η. Αικατερίνη Μπελίτσου, του κλάδου ΠΕΙ Ο Οικονομικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης
Διαχείρισης Μητρώων, με αναπληρωτή τον Μιχάλη Ράδο, του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού,
Προϊστάμενα του Τμήματος Προγραμματισμού και Σχεδιασμού της ίδιας Δ/νσης.
4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της 272060/02 απόφασης ως εξής: "2.
Συστήνεται και συγκροτείται Επιστημονική Γραμματεία για τεχνική υποστήριξη του
Συντονιστή των Μητρώων, η οποία αποτελείται από τον Λάζαρο Κιωκάκη, του κλάδου ΠΕ1
Γεωπονικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητρώων, την Δήμητρα Παπασταματίου,
δικηγόρο, Ειδική Σύμβουλο της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Γεωργίας και τον
Σπυρίδωνα Μεσσαριτάκη του κλάδου ΤΕ Δασοπονίας, Σύμβουλο του Γραφείου
Υπουργού".
5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της 272060/02 απόφασης όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της 304156/02 απόφασης ως εξής:
"4. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της ΚΕΜΑΕ ανατίθεται σε υπάλληλο του Υπουργείου
Γεωργίας".
6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της 272060/02 απόφασης ως εξής:
"Συστήνουμε επίσης Επι- τροπές Εμπειρογνωμόνων από αρμοδίους υπαλλήλους του
Υπουργείου Γεωργίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ".
7. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 2 της 272060/02 απόφασης ως εξής: "4 Η
συγκρότηση των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ' ΚΠΣ, μετά από πρόταση των
προϊσταμένων των αντίστοιχων Γεν. Δ/νσεων ή των Ανεξάρτητων Δ/νσεων του Υπ. Γεωργίας
και του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ".
8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 της 272060/02 από- φασης διαγράφεται.

9. Η περίπτωση 1.5 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 272060/02 απόφασης
αντικαθίσταται ως εξής: "1.5. Στα μέλη της ΝΕΜΑΕ καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή
πεντακόσια (500) Ευρώ μηνιαίως. Για την εξέταση των ενστάσεων από τις ΝΕΜΑΕ
καταβάλλεται σε αυτήν αμοιβή ένα (1) Ευρώ για κάθε μια ένσταση πέραν των 500
ενστάσεων".
10. Κατά τα λοιπά ισχύει η 272060/1.8.2002 (ΦΕΚ 1048Β/9.8.2002) απόφαση όπως
τροποποιήθηκε με την 304156/4.11.2002 (ΦΕΚ 1424Β/11.11.2002) όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΔΡΥΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746
Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46, παρ. 1 του Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" (ΦΕΚ Α' 153).
β) Του Ν. 736/1977 "Περί Οργανισμού του Τ.ΑΠ." (ΦΕΚ Α' 316).
γ) Του Ν. 2557/1997 "Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης" (ΦΕΚ Α' 271).
δ) Του Π.Δ. 191/2003 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού" (ΦΕΚ Α' 146).
ε) Του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α' 137),
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α' 50) και
του άρθρου 29Α του ιδίου Νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ
Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α' 38).
2) Την 2/14.1.2004 Γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).
3) Την ανάγκη προστασίας των μνημείων και ιδίως την ανάγκη πρόσβασης και επικοινωνίας
του κοινού με αυτά, καθώς και την ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική ζωή.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η επίσκεψη στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους ή και
μνημεία, ή μεμονωμένους σημαντικούς χώρους ή μνημεία, είναι δυνατή κατά τις ημέρες
και ώρες λειτουργίας τους.
2. Κατ' εξαίρεση, μετά από άδεια του Υπουργού Πολιτισμού, είναι δυνατή η επίσκεψη και
πέραν του ωραρίου λειτουργίας.
3. Για την είσοδο στο σύνολο ή κατηγορία οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων ή ακινήτων μνημείων, ή μεμονωμένα σε σημαντικούς χώρους ή μνημεία,
καταβάλλεται από τους επισκέπτες το προβλεπόμενο κατά νόμο εισιτήριο, εκτός από τις
ημέρες ελευθέρας εισόδου και με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του
άρθρου 46 του Ν. 3028/02 κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Οι επισκέπτες συνόλου ή κατηγορίας οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων ή ακινήτων μνημείων, ή μεμονωμένων σημαντικών χώρων ή μνημείων, καθώς και οι
ξεναγοί και συνοδοί αυτών, οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας τους, να
συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και με τον οφειλόμενο προς τα μνημεία σεβασμό και να
αποφεύγουν εν γένει κάθε πράξη που δύναται να διαταράξει την ησυχία, την ευταξία και
να προκαλέσει φθορά. Δεν επιτρέπεται ιδίως η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, η χρήση
χωρίς νόμιμη άδεια τεχνητών μέσων αναπαραγωγής ήχου και μουσικών οργάνων, η
ρύπανση και το κάπνισμα. Οι επισκέπτες οφείλουν να μην αγγίζουν τα εκθέματα, τις
βιτρίνες και τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα που είναι ενσωματωμένα στο μνημείο, όπως
τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, ξύλινες διακοσμήσεις, να ακολουθούν τη σήμανση και να μην
παραβιάζουν την περισχοίνιση και τους διαδρόμους επίσκεψης και εν γένει να περιορίζουν
την επίσκεψή τους στα επισκέψιμα τμήματα του μνημείου, του αρχαιολογικού χώρου ή του
ιστορικού τόπου, αποφεύγοντας τα σημεία, τα οποία παρουσιάζουν επικινδυνότητα, είτε
λόγω της φυσικής διαμόρφωσης του εδάφους, είτε λόγω της ετοιμορροπίας του μνημείου,
ή της εκτέλεσης έργων. Δεν επιτρέπεται η είσοδος εντός των ανωτέρω χώρων ατόμων που
βρίσκονται σε μέθη, ή είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, ή βρίσκονται πρόδηλα σε
κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των μνημείων και των εκθεμάτων, ή να
προσβάλει την εν γένει ευταξία. Δεν επιτρέπεται επίσης η είσοδος ζώων, με την εξαίρεση
των σκύλων που οδηγούν Άτομα με Αναπηρία.
5. Στους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους δεν επιτρέπεται η είσοδος
οχημάτων, με την εξαίρεση οχημάτων πρώτης ανάγκης και αυτών που εξυπηρετούν τη
διεξαγωγή αρχαιολογικών έργων.
6. Οι επισκέπτες συνόλου ή κατηγορίας οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων ή ακινήτων μνημείων, ή μεμονωμένων σημαντικών χώρων ή μνημείων, καθώς και οι
ξεναγοί και συνοδοί αυτών, οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων
υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.

7. Η μη τήρηση των παραπάνω όρων δικαιολογεί την απομάκρυνση των μη
συμμορφουμένων επισκεπτών από τους χώρους αυτούς καθώς και την επιβολή των τυχόν
προβλεπομένων άλλων κυρώσεων.
8. Η κινηματογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφηση διέπονται από τις οικείες
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 2
1. Στο σύνολο ή κατηγορία οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή
ακινήτων μνημείων ή με- μονωμένα σε σημαντικούς χώρους ή μνημεία, μπορεί να
επιτραπεί η πραγματοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συμβατών με
τον χαρακτήρα τους ως μνημείων ή προστατευόμενων χώρων. Στη σχετική απόφαση
καθορίζονται ανάλογα με τον χαρακτήρα και την κατάσταση του κάθε μνημείου και χώρου
οι όροι της παραχώρησης.
2. Για τα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους που
μπορεί να παραχωρηθούν εκδίδεται ετησίως υπουργική απόφαση στην οποία καθορίζεται,
κατά περίπτωση, ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός παραστάσεων και εκδηλώσεων
ετησίως, ο αριθμός ημερών δοκιμών πριν από κάθε παράσταση, καθώς και ο αριθμός
θεατών.
3. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία και για συγκεκριμένες
ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων πέντε τουλάχιστον μήνες πριν από την
προγραμματιζόμενη πραγματοποίησή τους. Συνοδεύονται από φάκελο, ο οποίος
συμπληρώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία με αναλυτική τεχνική περιγραφή και επαρκή
στοιχεία αρχαιολογικής τεκμηρίωσης, καθώς και τις απόψεις της Υπηρεσίας για την
πραγματοποίηση ή μη της εκδήλωσης. Στον φάκελο περιλαμβάνονται επίσης λεπτομερή
σχέδια των προτεινόμενων σκηνικών και εν γένει πρόχειρων κατασκευών, που είναι
αναγκαίες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
4. Οι διοργανωτές λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την αυστηρή τήρηση των όρων της
παραχώρησης καθώς και της καθαριότητας και της ευταξίας κατά τη διάρκεια και μετά το
πέρας της χρήσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, ώστε να μην
προσβάλλεται εν γένει η εμφάνιση του μνημείου.
5. Οι διοργανωτές λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του χώρου κατά τη
διάρκεια της χρήσης, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. Σε
περίπτωση ατυχήματος, το Ελληνικό Δημόσιο, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
6. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, καθώς και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, καθόλη τη
διάρκεια της παραχώρησης για την πραγματοποίηση παραστάσεων και εκδηλώσεων,
δηλαδή κατά τις δοκιμές, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
7. Η μεταφορά των αναγκαίων για την παράσταση ή εκ- δήλωση υλικών, πραγματοποιείται
κατά το δυνατόν μετά το πέρας του ωραρίου επισκέψεως του μνημείου ή του
αρχαιολογικού χώρου, με χρήση ελαφρών μεταφορικών μέσων.

8. Σε περίπτωση πρόσληψης από τους διοργανωτές προσωπικού για την κάλυψη των
αναγκών της παράστασης ή εκδήλωσης, αυτό θα αναφέρεται στην αρμόδια Υπηρεσία του
ΥΠ.ΠΟ, η οποία έχει και τη γενική εποπτεία.
9. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των εντεταλμένων
υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, κατά τη
διάρκεια των παραστάσεων ή των εκδηλώσεων και των δοκιμών, παρίσταται εκπρόσωπος
της Υπηρεσίας, με τις υποδείξεις του οποίου οφείλουν να συμμορφώνονται οι διοργανωτές.
10. Για τη χρήση των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων κατά τις
παραστάσεις ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, καταβάλλεται το νόμιμο τέλος, εκτός και αν η
παραχώρηση γίνεται ατελώς με ειδική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
11. Σε περίπτωση κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης της παράστασης ή της εκδήλωσης
καταβάλλεται το νόμιμο τέλος, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού.
12. Η μη τήρηση οιουδήποτε όρου επιφέρει την άρση της παραχώρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αριθ. 2456
Αντικατάσταση της οικονομικής υπολόγου της Επιτρο- πής Προετοιμασίας και Οργάνωσης
της 14ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Ένωσης των Εθνικών Ολυμπιακών
Επιτροπών που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 2004.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Α.Ν. 397/68 "Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των
αρμοδιοτήτων αυτής".
2. Του Π.Δ. 77/1985 (ΦΕΚ 28 Α') "Οργανισμός της Γ.Γ.Α.".
3. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".

4. Του Ν. 3148/1955 (ΦΕΚ 51 Α') "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Νομοθεσίας".
5. Το Π.Δ. 130/2000 "Καταστατικό της Ε.Ο.Ε." (ΦΕΚ 113 Α').
6. Το άρθρο 53, παρ. 1 έως 4 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121
Α') "Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις" όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 77 παρ. 1 και 8 αντίστοιχα του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ
239/Α/10.10.2002) όπως ισχύουν σήμερα.
7. Την ανάγκη συντονισμού των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία, την
οργάνωση και τη διεξαγωγή της 14ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Ένωσης των
Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 2004.
8. Την 25140/4.9.2002 (ΦΕΚ 1156/Β/5.9.2002) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Πολιτισμού "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Γεώργιο
Λιάνη".
9. Την 50348/27.10.2003 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που αφορά την "Συγκρότηση
Επιτροπής Προετοιμασίας και Οργάνωσης της 14ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας
Ένωσης των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Φεβρουάριο
του 2004".
10. Την 51560/11.11.2003 αίτηση παραίτησης της μονίμου υπαλλήλου της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, ΣΚΟΝΔΡΑ Παναγιώτας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 50348/27.10.2003 απόφαση ως ακολούθως:
1. Αντικαθιστούμε την οικονομική υπόλογο της αναφερόμενης στο θέμα Επιτροπής
Σκόνδρα Παναγιώτα από την Νικολακοπούλου Ροζμαρι, μόνιμο υπάλληλο της Γ.Γ.Α., του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Β'.
2. Ορίζουμε Διευθύντρια της Επιτροπής την Νικόλ Αβραμίδου, μόνιμο υπάλληλο της
Ε.Ο.Ε.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 50348/27.10.2003 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2004

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ

Αριθ. 2601
Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής - Τest
Eνent των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 "Ερασιτεχνικός και
Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις", άρθρο 53 και όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε με το Ν. 3057/2002 και ισχύει σήμερα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Τις διατάξεις: Έχοντας υπόψη:
α) Του Α.Ν. 397/68 "περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των
αρμοδιοτήτων αυτής". β) Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".
γ) Του Π.Δ. 77/85 "Οργανισμός της Γ.Γ.Α.".
δ) Του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α'/17.6.1999) "Ερασιτεχνικός. Και Επαγγελματικός Αθλητισμός
και άλλες διατάξεις άρθρο 53 παρ. 1,2,3,4 και άρθρο 77 παρ. 8 Ν. 3057/02 "Τροποποίηση
και συμπλήρωση του Ν. 2725/99, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες
διατάξεις" (ΦΕΚ 239/Α'/10.10.2002).
2 Την 25140/4.9.2002 (ΦΕΚ 1156/Β'/5.9.2002) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Πολιτισμού "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού
Γεώργιο Λιάνη".
3. Την 23651/27.8.96 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού περί "ανάληψης
Διεθνών Διοργανώσεων".
4. Το 8233/2.12.2003, έγγραφο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
5. Το 17990/23.12.2003 έγγραφο του Υφυπουργού Πολιτισμού περί "έγκρισης ανάληψης
του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής".
6. Το 9428/16.1.2004 έγγραφο της Ο.Ε.Ο.Α. "ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.", αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε Οργανωτική Επιτροπή (Ν.Π.Ι.Δ.) για την διεξαγωγή του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ - Τest Eνent των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, που θα διεξαχθεί
από 22 έως 30 Απριλίου 2004 στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, οποία
αποτελείται από τους κάτωθι:
1. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟ, ως Πρόεδρο
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ως Μέλος
3. ΔΙΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ως Μέλος
4. ΡΑΧΗΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ως Μέλος
5. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ως Μέλος

6. ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ως Μέλος
7. ΝΗΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ως Μέλος
8. ΔΑΦΦΑ ΙΩΑΝΝΑ, Εκπρόσωπο ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004, ως Μέλος
9. ΔΗΜΑΚΑΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, Εκπρόσωπο ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004, ως Μέλος Γραμματέας της
ανωτέρω Οργανωτικής Επιτροπής ορίζεται η Πολύχρονη Βασιλική και Οικονομικός
Υπόλογος ορίζεται, ο μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Α. Μαρκετάκης Παντελής.
Έργο της ανωτέρω Οργανωτικής Επιτροπής είναι η προετοιμασία, η οργάνωση και
διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής - Τest Eνent των Ολυμπιακών Αγώνων
2004 καθώς και η κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού της διοργάνωσης για την
έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 2725/99
υπουργικής απόφασης.
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2004

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ

Απόφαση ΦΓ10/1760
Τροποποίηση της ΦΓ10/14361/27.6.2003 αποφάσεως του Προέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 76 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Π.Δ.
774/1980).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2 του Ν. 2298/1995 και 8 του Ν. 2741/ 1999.
3. Τις 48208/1965, 7818/1979, 5152/1982, 18621/1990 και 16805/1999 αποφάσεις της
Ολομελείας "περί συστάσεως Κλιμακίων" και

4. Την ανάγκη διατήρησης υψηλού βαθμού ετοιμότητας των δικαστικών λειτουργών εφ'
όλων των αντικειμένων των Κλιμακίων που συμμετέχουν, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη ΦΓ10/14361/27.6.2003 απόφασή μας "περί συγκροτήσεως των
Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2003 - 2004" και
ανασυγκροτούμε τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το υπόλοιπο δικαστικό έτος
2003 - 2004, ως εξής:
Α' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Ιωάννης Μπαλαφούτης, Σύμβουλος, με αναπληρωτή το Σύμβουλο Αντώνιο
Παπαργυρίου.
Β' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Χρήστος Ντάκουρης, Σύμβουλος, με αναπληρωτή το Σύμβουλο Ηλία
Αλεξανδρόπουλο.
Γ' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Νικόλαος Αγγελάρας, Σύμβουλος, με αναπληρωτή τη Σύμβουλο Μαρία
Ζαγκλιβερινού.
Δ' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κώης, Σύμβουλος, με αναπληρωτή τη Σύμβουλο Φλωρεντία
Καλδή.
Ε' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Ελένη Φώτη, Σύμβουλος, με αναπληρωτή το Σύμβουλο Αντώνιο Τομαρά.
ΣΤ' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Σύμβουλος, με αναπληρωτή το Σύμβουλο
Αθανάσιο Φρύδα.
Ζ' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Ιωάννης Κωτσόπουλος, Σύμβουλος, με αναπληρωτή το Σύμβουλο Κωνσταντίνο
Κανδρή.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω (ΦΓ10/14361/27.6.2003) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Αριθ. 207/4
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθερών (πρώην
Κοινότητα Ελευθερών) του Δήμου Ελευθερών του Νομού Καβάλας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.E.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13α παρ. 3 και 4 του Νόμου 2308/1995
"Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 114/Α'/15.6.1995, ΦΕΚ
275/Α'/3.12.1998 και ΦΕΚ 67/Α'/19.3.2003).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 3127/2003 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των
Νόμων 2308/1995 και 2664/198 για την κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 67/Α'/19.3.2003).
3. Την 71155/4394/11.7.1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία κηρύχθηκε
υπό κτηματογράφηση η Κοινότητα Ελευθερών του Νομού Καβάλας
(ΦΕΚ635/Β'/18.7.1995).
4. Την 41/20.1.2004 εισήγηση - πρόταση της Προέδρου της "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." προς το
Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε., με την οποία προτείνει, ύστερα από εκχώρηση σε αυτήν σχετικής
αρμοδιότητας σύμφωνα με το 143/25.9.2003 πρακτικό Δ.Σ. της "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.", την
έκδοση διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2004, ημέρα Τρίτη διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας
κτηματογράφησης για τα ακίνητα της περιοχής που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων
του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελευθερών (πρώην Κοινότητα Ελευθερών) του Δήμου
Ελευθερών του Νομού Καβάλας, τα οποία υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του
Υποθηκοφυλακείου Παγγαίου.

Άρθρο 2

Το περιεχόμενο των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της Β'
ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων
26/19.1.2004 θα αποτελέσει το περιεχόμενο των πρώτων εγγραφών που θα
καταχωρισθούν στο κτηματολογικό βιβλίο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2004
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γ. ΛΑΛΗ

Αριθ. 208/4
Καταχώριση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο και έναρξη ισχύος του
Κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθερών (πρώην Κοινότητα Ελευθερών) του
Δήμου Ελευθερών του Νομού Καβάλας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 2664/1998 "Εθνικό Κτηματολόγιο και
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α'275/3.12.1998).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13α παρ. 3 και 4 του νόμου 2308/1995
"Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 114/Α'/15.6.1995, ΦΕΚ
275/Α'/3.12.1998 και ΦΕΚ 67/Α'/19.3.2003).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3127/2003 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των
Νόμων 2308/1995 και 2664/198 για την κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 67/Α'/19.3.2003).
4. Την 71155/4394/11.7.1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία κηρύχθηκε
υπό κτηματογράφηση η Κοινότητα Ελευθερών του Νομού Καβάλας
(ΦΕΚ635/Β'/18.7.1995).
5. Την 44/22.1.2004 εισήγηση - πρόταση της Προέδρου της "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." προς το
Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε., με την οποία προτείνει, ύστερα από εκχώρηση σε αυτήν σχετικής
αρμοδιότητας σύμφωνα με το 143/25.9.2003 πρακτικό Δ.Σ. της "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." την
έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 παρ. 3 εδ. β του Ν. 2664/1998 απόφασης.

6. Την 207/4/20.1.2004 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. με την οποία διαπιστώνεται η
περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης για τα ακίνητα της περιοχής που βρίσκεται
εντός των διοικητικών ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελευθερών (πρώην Κοινότητα
Ελευθερών) του Δήμου Ελευθερών του Νομού Καβάλας.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζει:

Άρθρο 1
Διαπιστώνεται σήμερα 22 Ιανουαρίου η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης των
πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελευθερών
(πρώην Κοινότητα Ελευθερών) του Δήμου Ελευθερών του Νομού Καβάλας, κατά μεταφορά
από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες της Β' Ανάρτησης, οι οποίοι έχουν
αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παράδοσης κτηματολογικών στοιχείων 26/19.1.2004.

Άρθρο 2
Ως ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου στην περιοχή αυτή ορίζεται η 26η Ιανουαρίου
2004 ημέρα Δευτέρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2004
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γ. ΛΑΛΗ

Αριθ. 566
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1188/81, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του
αρθ. 8 παρ. 5 του Ν.2307/95.
2. Τις διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 2503/97.
3. Την 566/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης περί
τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού.

4. Τη γνωμοδότηση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο
25/11.12.2003 πρακτικό του.
5. Την οικ. 16978/2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. (Φ.Ε.Κ. 1693/18.11.2003), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 566/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης
περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού ως εξής:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1. Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Δημόσιας Ασφάλειας
2. Γραφείο αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
3. Γραφείο ελέγχου καταστημάτων.
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Κλάδος ΠΕ 23, θέσεις 2
2. Κλάδος ΤΕ 23, θέσεις 3
3. Κλάδος ΔΕ 23, θέσεις 17
Στο αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας θα προΐστανται οι υπάλληλοι του κλάδου
ΠΕ23 ΠΕ1 ΠΕ11 ΠΕ Λογιστικού - Διοικητικού ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ5 ΠΕ6 ΤΕ23 ΤΕ17 ΤΕ22 ΤE19 ΤE11
ΤΕ3 ΤΕ4 ΤΕ5 ΔΕ23 ΔΕ1 ΔΕ38. Διευκρινίζεται ότι με την πλήρωση των θέσεων κλάδου ΠΕ23,
ΤΕ23, ΔΕ23 (μετά την από το Νόμο προβλεπόμενη εκπαίδευση και την μονιμοποίηση
αυτών), το αυτοτελές τμήμα μετατρέπεται σε Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας και θα
περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Α) Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
1. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Προγραμματισμού.
2. Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Δημόσιας Ασφάλειας.
Β) Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής υποστήριξης
1. Γραφείο Αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
2. Γραφείο Ελέγχου Καταστημάτων.
Με την ανωτέρω τροποποίηση προκαλείται επιπλέον δαπάνη 422.688,00 εις βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2004

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ

