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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 93287 (1)
Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατά−

ξεις του Ν. 3459/06 περί ναρκωτικών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3459/06 «Κώδικας Νόμων για 

τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
Α/25−5−2006).

2. Την αριθμ. Α6β/6543/15−7−88 Υπ. Απόφαση «Καθορι−
σμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών 
του άρθρου 4 του Ν. 1729/87...» (ΦΕΚ 535/Β/1−8−1988).

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10−3−2000), Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

4. Την αριθμ. 2782401/14−05−2008 Απόφαση του Ε.Ο.Φ. 
περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτι−
κού ιδιοσκευάσματος Zaldiar.

5. Το από 12−05−2010 αίτημα της Εταιρείας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
6. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−

νεδρία αριθμ. 4/15−06−2010.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος 
ZALDIAR (δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο με δρα−

στική ουσία Tramadol Hydrochloride και Paracetamol), 
στον Πίνακα Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 
3459/06.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 4218 (2)
    Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 3938/3−7−2003 από−

φασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, για 
απαγόρευση κυνηγιού στις περιοχές Λίμνη Αγιας και 
ποταμού Κερίτη Ν. Χανίων. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Την 3938/3−7−2003 (ΦΕΚ Β΄ 1127) απόφαση της οποίας 

η ισχύς λήγει την 31−7−2010 και με την οποία είναι απα−
γορευμένο το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη περιοχή 
της λίμνης της Αγιάς και του ποταμού Κερίτη.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 «Καθορισμός Περιφε−
ρειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό 
και συντονισμό της Περ. Ανάπτυξης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, στελέχωση, 
οργάνωση, περιφέρειας...».

4. Την υπ’ αριθμ. 6730/12−8−2003 (ΦΕΚ Β΄ 1288) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με 
θέμα «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας 
υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, 
εγγράφων κ.λπ.».

5. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β’/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 87578/703/6−3−2007 
Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 581/Β/2007).

6. Την υπ’ αριθμ 78006/25381/1−7−1994 εγκύκλιο διαταγή 
της Δ/νσης Δασών Χανίων.

7. Την υπ’ αριθμ. 183643/4418/17−12−2009 (ΦΕΚ 2466/
Β/17−12−2009) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009−2010 με την 
οποία καταργείται η υπ’ αριθμ. 103382/2740/4−8−2009 
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(ΦΕΚ 1611/Β/5−8−2009) με το ίδιο θέμα υπουργική από−
φαση.

8. Την υπ’ αριθμ. 105759/3006/26−8−2009 διαταγή Υ.Α.Α 
και Τ «Έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης 
ΔΑΔ.

9. Την υπ’ αριθμ 107545/1889/16−9−2009 διαταγή Υπουρ−
γείου Υ.Α.Α και Τ «Ρυθμίσεις Θήρας».

10. Την υπ αριθμ. 3654/2−7−2010 εισήγηση του Δα−
σολόγου Φωτάκη Ιωάννη σύμφωνα με την οποία εξα−
κολουθούν να υφίστανται οι λόγοι απαγόρευσης στις 
περιοχές λίμνη Αγιάς και ποταμού Κερίτη και συνεπώς 
προτείνεται η παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 3938/2003 
αποφάσεως του Γ.Γ.Π.Κ., αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε για άλλα δέκα (10) κυνηγετικά έτη, 
από την έναρξη του προσεχούς κυνηγετικού έτους 1−8−
2010 έως και 31η Ιουλίου 2020 την ισχύ της υπ’ αριθμ. 
3938/3−7−2003 (ΦΕΚ 127/11−8−2003 τεύχος Β’) απόφασης 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία αφορά 
την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων 
(πτερωτών και θηλαστικών) στην Λίμνη Αγιάς και Κε−
ρίτη ποταμού.

2. Για την διευκόλυνση των κυνηγών αναφέρουμε τα 
όρια των απαγορευμένων περιοχών:

Α) Λίμνη Αγιάς: Η οριοθετική γραμμή που περικλείει 
την απαγορευμένη περιοχή είναι η εξής: Αρχίζει από 
τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Χανίων − Αγιάς και στο 
σημείο αυτού όπου διακλαδώνεται προς το αντλιο−
στάσιο και κτήρια Τ.Ο.Ε.Β Βαρυπέτρου. Ακολουθεί τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς βορρά, αφήνοντας τις 

εγκαταστάσεις Τ.Ο.Ε.Β στο αριστερό και συνεχίζει έως 
το σημείο που καταλήγει στο δρόμο του Γαλατά − Κυρ−
τομάδω οπού και τελειώνει ο δρόμος αυτός. Ακολουθεί 
στη συνέχεια προς δυσμάς τον ασφαλτόδρομο προς 
Κυρτομάδω έως την διακλάδωσή του προς το χωριό 
Αγιά. Εν συνεχεία ακολουθεί προς νότο τον δρόμο προς 
Αγιά έως ότου καταλήξει στον κεντρικό δρόμο Χανίων− 
Αλικιανού. Από εκεί κατευθύνεται προς Ανατολάς ακο−
λουθώντας τον κεντρικό αυτό δρόμο έως το σημείο που 
συναντά την διακλάδωση προς εγκαταστάσεις Τ.Ο.Ε.Β 
οπού κλείνει η οριοθετική γραμμή.

Β) Κερίτης Ποταμός: σε όλη την κοίτη του ποταμού 
Κερίτη διαβρεχόμενη η μη και στις παρόχθιες ζώνες 
αυτού μερί αποστάσεως εκατό (100) μέτρων από τις 
όχθες του ποταμού και στο τμήμα αυτού που αρχίζει 
από την γέφυρα του Αλικιανού έως τις εκβολές του στη 
θάλασσα (Κρητικό Πέλαγος).

Η ισχύς της παράτασης αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Δ/νση Δασών Χανίων εντέλλεται να εκδώσει την 
σχετική απαγορευτική διάταξη Θήρας.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Χανιά, 22 Ιουλίου 2010 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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    (3)
Τροποποίηση της 22867/1973 Κανονιστικής Απόφασης της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ Β΄  1323/1973), 
όπως τροποποιήθηκε με την 27271/1987 (ΦΕΚ Β΄ 723).

   ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
(Αριθμός Απόφασης ΦΓ8/37512)

  Συνεδρίασε στο κατάστημά του στις 9 Ιουνίου 2010 με 
την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος − Σταύρος Κούρτης, 
Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης, Ιωάννης Καραβο−
κύρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Φλωρεντία Καλδή, Γεώρ−
γιος Κωνσταντάς, Θεοχάρης Δημακόπουλος, Διονύσιος 
Λασκαράτος, Αντιπρόεδροι, Ηλίας Αλεξανδρόπουλος, 
Μιχαήλ Ζυμής, Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Ανδρονίκη Θε−
οτοκάτου, Ευάγγελος Νταής, Χρυσούλα Καραμαδούκη, 
Μαρία Βλαχάκη, Σωτηρία Ντούνη, Νικόλαος Μηλιώνης, 
Άννα Λιγωμένου, Γεώργιος Βοΐλης, Κωνσταντίνος Κω−
στόπουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπού−
λου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, 
Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, 
Δημήτριος Πέππας, Δέσποινα Καββαδία − Κωνσταντάρα, 
Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδά−
κης, Αντώνιος Κατσαρόλης, Χριστίνα Ρασσιά και Θεο−
λογία Γναρδέλλη, Σύμβουλοι (ο Αντιπρόεδρος Χρήστος 
Ντάκουρης και οι Σύμβουλοι Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, 
Ευαγγελία − Ελισσάβετ Κουλουμπίνη και Αγγελική Μυ−
λωνά απουσίασαν δικαιολογημένα), με την παρουσία 
της Γραμματέως Ιωάννας Αντωνογιαννάκη.

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος,
2. Τα άρθρα 25 παρ. 9 του Οργανισμού του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189) και 150 παρ. 3 του 
Π.Δ/τος 1225/1981.

3. Το άρθρο 148 παρ. 1 περ. στ του Π.Δ/τος 284/1988 
(ΦΕΚ Α΄, 128).

4. Το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α΄, 23).
5. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1683/1995, L164, και 333/2002, 

L53 του Συμβουλίου.
6. Τα άρθρα 8 και 26 περ. γ του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄, 

75) και 2 παρ. 2 της Π.Ν.Π. της 21.12.2001 (ΦΕΚ Α΄, 288).
7. Τα άρθρα 6 παρ. 1 και 7 του ν. 2949/2001 (ΦΕΚ Α΄, 

243) και 162 περ. γ του ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α΄, 117).
8. Τη σχετική εισήγηση της Συμβούλου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου Γεωργίας Μαραγκού που καταχωρήθηκε στα 
Πρακτικά της 11ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας 
της 9.6.2010 και

9. Τη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που καταχωρήθηκε στα ως 
άνω Πρακτικά, αποφασίζει:

Τροποποιεί την 22867/1973 Κανονιστική Απόφαση της 
Ολομέλειας (ΦΕΚ Β΄, 1323), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί 
και συμπληρωθεί με την 27271/1987 (ΦΕΚ Β΄, 723) όμοια 
απόφαση, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Λογαριασμοί υπολόγων Εμμίσθων Προξενικών Αρχών

Α΄. Διαχείρισις Προξενικού Ενσήμου.
 Εις τον λογαριασμόν τηρούμενον εις ευρώ δέον να 

περιλαμβάνονται:
Α) Εν τη χρεώσει:
1. ….
2. Η αξία του παραληφθέντος ενσήμου υπό της Υπη−

ρεσίας Διαχειρίσεως Εντύπων και Αξιών Δημοσίου 

(Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) κατά την διάρκειαν της διαχειρίσεως του 
υπολόγου. 

3. Η αξία του παραληφθέντος ενσήμου από άλλη προ−
ξενική αρχή.

Β) Εν τη πιστώσει:
1. …
2. Η αξία του επιστραφέντος ενσήμου εις την 

Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
3. Η αξία του αποσταλέντος ενσήμου σε άλλη προ−

ξενική αρχή.
4. Η αξία του υπολοίπου του ενσήμου…
5. Το Γενικόν Σύνολον της πιστώσεως.
Δικαιολογητικά:
Α) Ως προς την χρέωσιν:
1. Το πρωτόκολλον αποστολής της Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
2. Το πρωτόκολλον παραλαβής και καταμετρήσεως 

του αποσταλέντος παρά της Υ.Δ.Ε.Α.Δ. προξενικού εν−
σήμου.

3.…
Β) Ως προς την πίστωσιν:
1. Η απόδειξις της Υ.Δ.Ε.Α.Δ. δια την επιστροφήν του 

προξενικού ενσήμου.
2. Οι αποδείξεις παραλαβής αξιών από τους υπολόγους 

των αρχών που παρέλαβαν το αποσταλέν ένσημο.
Β΄. Διαχείρισις των Εντύπων, Αυτοκόλλητων Θεωρή−

σεων Εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και των Φύλλων Ενιαίου Τύπου 
(Φ.Ε.Τ.).

Α) Στη χρέωση:
1. Η ποσότητα του υπολοίπων των Ε.Α.Θ.Ε. και των 

Φ.Ε.Τ. στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομι−
κού έτους, που μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό 
έτος, σε περίπτωση δε, έναρξης νέας διαχείρισης κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους, η ποσότητα των 
παραδοθέντων εντύπων χρεώνεται στο νέο υπόλογο.

2. Η ποσότητα των Ε.Α.Θ.Ε. και Φ.Ε.Τ., που απεστάλη 
από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης 
του υπολόγου.

3. Η ποσότητα των Ε.Α.Θ.Ε. και Φ.Ε.Τ. που αποστέλλο−
νται από άλλες προξενικές αρχές. 

Β) Στην πίστωση: 
1. Η ποσότητα των διατεθέντων με τέλη και ατελώς 

Ε.Α.Θ.Ε. και Φ.Ε.Τ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης. 
2. Η ποσότητα των κατεστραμμένων Ε.Α.Θ.Ε. και 

Φ.Ε.Τ..
3. Η ποσότητα των αποσταλέντων Ε.Α.Θ.Ε. και Φ.Ε.Τ. 

από άλλη προξενική αρχή και 
4. Η ποσότητα κατά τη λήξη του οικονομικού έτους 

ή σε περίπτωση παραδόσεως και παραλαβής μεταξύ 
υπολόγων, η ποσότητα των παραδοθέντων Ε.Α.Θ.Ε. και 
Φ.Ε.Τ. 

Δικαιολογητικά:
1. Κατάσταση με το ή τα πρωτόκολλα αποστολής 

της Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
2. Κατάσταση με πρωτόκολλο παραλαβής και κατα−

μέτρησης ενσήμου, Ε.Α.Θ.Ε. και Φ.Ε.Τ. 
3. Προκειμένου περί αλλαγής υπολόγου, το πρωτόκολ−

λο παράδοσης−παραλαβής μεταξύ υπολόγων. 
4. Προκειμένου περί επιστροφής ενσήμου Ε.Α.Θ.Ε. και 

Φ.Ε.Τ στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ., επισυνάπτεται η τριπλότυπη από−
δειξη παραλαβής−επιστροφής των εν λόγω αξιών στην 
Υ.Δ.Ε.Α.Δ.

5. Σε περίπτωση μεταφοράς αξιών σε άλλη Αρχή επισυ−
νάπτεται η σχετική έγκριση της Γενικής Επιθεώρησης, το 
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πρωτόκολλο καταμέτρησης της αποστέλλουσας και πα−
ραλαμβάνουσας Αρχής κι η απόδειξη παραλαβής αξιών.

Γ΄. Διαχείρισις Παρακαταθηκών
Α) Εν τη χρεώσει:
1. …
2. Τας κατά την διάρκειαν της διαχειρίσεως συσταθεί−

σας παρακαταθήκας αυτουσίας ή κοινάς, των οικείων 
γραμματίων εκδιδομένων προκειμένου μεν περί αυτου−
σίων παρακαταθηκών δια ποσόν ενός ευρώ…

3. …
Β) Εν τη πιστώσει:
1. …
2. …
3. …
Δικαιολογητικά:
Α)…
Δ΄. Χρηματική διαχείρισις
Εις τον λογαριασμόν της χρηματικής διαχειρίσεως 

τηρούμενον εις ευρώ και εις εγχώριον νόμισμα δέον 
να περιλαμβάνονται:

Α) Στη χρέωση:
1. Το υπόλοιπο της 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου 

οικονομικού έτους ή σε περίπτωση έναρξης της διαχεί−
ρισης κατά τη διαχείριση του οικον. έτους, το υπόλοιπο 
που παραλήφθηκε κατά τη γενόμενη παράδοση και πα−
ραλαβή της διαχείρισης μεταξύ υπολόγων.

2. …
3. Οι εισπράξεις από την έκδοση διαβατηρίων από την 

Ελληνική Αστυνομία.
4. Αι εισπράξεις δια γραμματίων εισπράξεως άνευ 

επιθέσεως ενσήμου.
5. Αι εισπράξεις εκ παραδόσεως υπό ετέρων Προξε−

νικών Αρχών.
6. Το Γενικόν Σύνολον της χρεώσεως.
Β) Στην πίστωση:
1. …
2. Αι δαπάναι επί συμψηφισμώ Προξενικών εισπράξεων 

βάσει τεθεωρημένης καταστάσεως δαπανών.
3. …
4. Το υπόλοιπο κατά τη λήξη της διαχείρισης του 

υπολόγου.
5. …
Δικαιολογητικά:
1. Το γραμμάτιο είσπραξης του υπολοίπου, που μετα−

φέρεται από το προηγούμενο οικονομικό έτος.
2. Κατάσταση, η οποία θα εμφανίζει τα εκδοθέντα 

γραμμάτια κατ’ αύξοντα αριθμό και ποσό για την εισα−
γωγή στη χρηματική διαχείριση κατά μήνα των εισπρά−
ξεων από προξενικά τέλη και δικαιώματα με επίθεση 
ενσήμου, χωρίς επίθεση ενσήμου και από την έκδοση 
διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία.

3. …
4. …
5. Κατάσταση, υπογεγραμμένη από το διαχειριστή και 

θεωρημένη από τον Προϊστάμενο−υπόλογο, η οποία θα 
εμφανίζει τις δαπάνες που πραγματοποίησε ο υπόλογος 
αναλυτικά για κάθε είδος, ποσό και ημερομηνία πληρωμής 
με συμψηφισμό από τις προξενικές εισπράξεις, καθώς και 
τον αριθμό πρωτοκόλλου έγκρισης και απόδοσης.

6. …
7. Φωτοτυπικά αντίγραφα των διπλοτύπων αποδείξε−

ων του δημόσιου ταμείου για τα επιστραφέντα ποσά 
των προξενικών αρχών, καθώς και τα επιστραφέντα 

ποσά από τους επαναπατριζόμενους απόρους ή αδυνα−
τούντες να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες της επιστροφής 
τους από την αλλοδαπή Έλληνες πολίτες.

8. Πίνακας με τις μηνιαίες ή βραχύτερες ισοτιμί−
ες, όπως αυτές καθορίστηκαν με το άρθρο 3 του ν. 
2949/2001.

Ομοίως πρέπει να συνυποβάλλονται με τους λογα−
ριασμούς:

1. Πίνακας με τους διατελέσαντες υπολόγους κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους.

2. Το πρωτότυπο βιβλίο ελέγχου.
3. Το πρωτότυπο βιβλίο παραλαβής ενσήμου Ε.Α.Θ.Ε. 

και Φ.Ε.Τ.
4. Το βιβλίο γραμματίων εισπράξεως.
5. Βεβαίωση της Αρχής για τον αριθμό των αποστα−

λέντων βιβλίων γραμματίων είσπραξης και παραλαβής 
ενσήμου Ε.Α.Θ.Ε. και Φ.Ε.Τ. , καθώς και των μη χρησιμο−
ποιηθεισών σελίδων.

Άρθρο 2

Λογαριασμοί υπολόγων Άμισθων Προξενικών Αρχών
Α΄. Διαχείρισις προξενικού ενσήμου
 Εις τον λογαριασμόν τούτον τηρούμενον εις ευρώ 

…
1. …
2. Δια την επιστροφήν προξενικού ενσήμου εις την 

Υ.Δ.Ε.Α.Δ., το τριπλότυπον παραλαβής της Υ.Δ.Ε.Α.Δ. …
Β΄. Χρηματική διαχείριση
Α) Στη χρέωση:
1. Το τυχόν υπόλοιπο της 31 Δεκεμβρίου του προ−

ηγούμενου οικονομικού έτους ή σε περίπτωση έναρ−
ξης της διαχείρισης κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους, το υπόλοιπο που παραλήφθηκε κατά τη γενόμενη 
παράδοση και παραλαβή της διαχείρισης μεταξύ των 
υπολόγων.

2. Αι εισπράξεις εκ προξενικών τελών και δικαιωμάτων 
δι’ επιθέσεως ενσήμου.

3. Αι εισπράξεις δια γραμματίων εισπράξεως άνευ 
επιθέσεως ενσήμου.

4. Το Γενικόν Σύνολον της χρεώσεως.
Β) Στην πίστωση 
1. Τα εμβασθέντα ποσά…
2. Τα αγόμενα εις πίστωσιν του υπολόγου ποσά …
3. Τα παραδοθέντα ποσά εκ των προξενικών εισπρά−

ξεων …
4. Το υπόλοιπο που τυχόν παρέμεινε ή το υπόλοιπο 

που παραδόθηκε στο διάδοχο υπόλογο κατά την πα−
ράδοση της διαχείρισης.

5. Το ποσό το περιεχόμενο εις τον Προϊστάμενον της 
Αμίσθου Προξενικής Αρχής.

6. Το Γενικόν Σύνολον της πιστώσεως.
Δικαιολογητικά:
1. …
2. …
3. Κατάσταση, η οποία θα εμφανίζει τα διατεθέντα 

ποσά από το πάγιο ποσό του άρθρου 6 παρ. 1 του 
ν.  2949/2001 (ΦΕΚ Α΄, 243), θεωρημένη από την αρμό−
δια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και στην 
οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί των εγγράφων, με τα 
οποία υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά για την έκδοση 
των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και 
αντίγραφο των διπλοτύπων είσπραξης του δημόσιου 
ταμείου των επιστραφέντων από τους επαναπατριζό−
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μενους απόρους ή αδυνατούντες να αντιμετωπίσουν 
τις δαπάνες της επιστροφής τους από την αλλοδαπή 
Έλληνες πολίτες.

4. …
5. …
Με τους λογαριασμούς πρέπει να συνυποβάλλονται: 
1. Πίνακας με τους διατελέσαντες υπολόγους κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους.
2. Το πρωτότυπο βιβλίο ελέγχου.
3. Πίνακας με τις μηνιαίες ή βραχύτερες ισοτιμίες, όπως 

αυτές καθορίστηκαν με το άρθρο 3 του ν.  2949/2001.
Γ΄. Διαχείρισις Παρακαταθηκών
Τα αυτά στοιχεία …
Δ΄. Διαχείρισις εισπράξεων ποσοστού 12% 

Ν.Δ.  952/71
 Τα αυτά στοιχεία …

Άρθρον 3

……….......

Άρθρον 4 (καταργείται)

Γίνεται μνεία ότι όπου στα άρθρα της ανωτέρω τρο−
ποποιουμένης αποφάσεως υπάρχει κενό ισχύει η μέχρι 
της παρούσας τροποποίησης υφισταμένη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Ιουλίου 2010

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 ΓΕΩΡ.−ΣΤΑΥΡ. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

F

      Αριθμ. 306 Φ/Β (4)
Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας στην Ιερά Μητρόπολη 

Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

   ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

(Απόφαση υπ’ αριθμ. 06/29.03.2010)

   Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο έχον υπ’ όψιν:
Την υπ’ αριθμ. 10Α/10.03.2010, απόφαση του Σεβ. Μη−

τροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ανθίμου περί την 
σύστασιν «Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου» για τον προγραμματισμό, 
την παρακολούθηση και την εκτέλεση Εκκλησιαστικών 
έργων της Ιεράς Μητροπόλεως και τους εν αυτή ανα−
φερομένους Νόμους και διατάξεις και ιδίως 

α) Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας.
β) Τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4149/1961 (ΦΕΚ 

41/16.3.1961, τ.Α΄) «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρή−
τη Ορθοδόξου Εκκλησίας» και ιδίως τα άρθρα 54 και 131 
του εν λόγω Νόμου.

γ) Τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 590/1977 (ΦΕΚ 
146/τ.Α΄) «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος».

δ) Τις διατάξεις του Κανονισμού 55/1974 (ΦΕΚ 185 τ.Α΄) 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί 
μελέτης και εκτελέσεως απάντων των Εκκλησιαστικών 
έργων», ισχύον δια του 54ου άρθρου του Νόμου 4149/1961 

«Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου 
Εκκλησίας» και εν τη περιφερεία της Ορθοδόξου Εκκλη−
σίας Κρήτης.

ε) Τις σχετικές διατάξεις του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανο−
νισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
«Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ Α΄ 1), ισχύον δια του 
54ου άρθρου του Νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικού 
Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» και εν τη 
περιφερεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης.

στ) Τις διατάξεις του Κανονισμού 58/1975 (ΦΕΚ 4, τ.Α΄) 
της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Αρμοδιοτήτων και Τρό−
που Λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων» ισχύον 
δια του 54ου άρθρου του Νόμου 4149/1961 «Περί Καταστα−
τικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» και εν 
τη περιφερεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης.

ζ) Την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής Υπη−
ρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από το Νόμο 1418/1984, 
το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 23/1993 δια την αντιμετώπιση 
της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, 
τα οποία χρηματοδοτούνται από τας Δημοσίους Επεν−
δύσεις καθώς και από τας επενδύσεις των Κοινοτικών 
Κονδυλίων.

η) την ανάγκη οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας της 
Ιεράς Μητροπόλεως, δια την εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών 
έργων και

θ) Τας ιεράς υποχρεώσεις της Εκκλησίας προς το ευ−
σεβές Πλήρωμα αυτής, αποφασίζει:

Εγκρίνει:
α) Την σύστασιν Τεχνικής Υπηρεσίας εις την Ιεράν 

Μητρόπολιν Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου της Εκκλησίας 
Κρήτης, δια τον προγραμματισμόν, την παρακολούθη−
σιν και την εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών έργων της Ιεράς 
Μητροπόλεως και

β) Την σύστασιν κανονισμού λειτουργίας της εν λόγω 
Τεχνικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει ως εξής:

Άρθρον 1 
Σύσταση.

α) Συνίσταται Τεχνική Υπηρεσία στην Ιερά Μητρόπολη 
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου της Εκκλησίας Κρήτης, για 
τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την εκτέ−
λεση Εκκλησιαστικών έργων, της Ιεράς Μητροπόλεως 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπ’ αριθμ. 
55/1974 «Περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των 
Εκκλησιαστικών έργων».

β) Ως Αναθέτουσα Αρχή, κατά την έννοια του Νόμου 
1418/1993, ορίζεται το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιε−
ράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

γ) Ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοια του Νό−
μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται επίσης 
το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

δ) Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την έννοια του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία 
της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

ε) Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζονται τα μέλη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα 
Επιβλέποντος Μηχανικού κατ’ ανάθεση. Επί πλέον καθή−
κοντα Επιβλέποντος Μηχανικού, μπορούν να ανατεθούν 
και σε άλλα πρόσωπα, ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι 
μπορούν να προσληφθούν από την Ιερά Μητρόπολη 
με σύμβαση ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, για 
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την κάλυψη των αναγκών εργολαβιών, οι οποίες δεν 
μπορούν να καλυφθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.

στ) Ως Τεχνικό Συμβούλιο, κατά την έννοια του Νό−
μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικό 
Συμβούλιο της οικείας Νομαρχίας, το οποίο γνωματεύει, 
εισηγείται και εποπτεύει για τα υπό εκτέλεση έργα και 
τις τυχόν διαφορές και προβλήματα που θα ανακύψουν 
σχετικά με αυτά.

Άρθρον 2
Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου.

α) Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως 
των Δημοσίων Έργων διέπει τις Συμβάσεις εκτελέσεως 
Έργων που θα καταρτιστούν από την Ιερά Μητρόπο−
λη, υπό την έννοια της ισχύος των διατάξεων του, ως 
συμβατικών ρήτρων.

β) Διαφωνίες, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν, επιλύ−
ονται στα Αρμόδια Δικαστήρια, με βάση την καθ’ ύλην 
και τόπον αρμοδιότητα, όπως αυτή ορίζεται από το 
Κ.Π.Α., μετά από την εξάντληση της Προδικασίας, όπως 
αυτή προβλέπεται από το Νόμο 1418/1984 και το Π.Δ. 
609/1985, αποφαινομένου επί των αιτήσεων θεραπείας 
του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχίας.

Άρθρον 3
Μελέτες και δημοπράτηση έργων.

α) Η σύνταξη μελετών των προς εκτέλεση έργων 
πραγματοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία, η δε θε−
ώρησή τους από τον Προϊστάμενό τους.

β) Για την δημοπράτηση των έργων οι συνταχθείσες 
μελέτες, εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή, δη−
λαδή το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει 
και την σχετική Διακήρυξη.

γ) Στην περίπτωση, κατά την οποία η Τεχνική Υπηρε−
σία αδυνατεί να συντάξει και να εκπονήσει τις σχετι−
κές Μελέτες, μπορεί να ανατεθεί η εκπόνησή τους σε 
ειδικό, έμπειρο επί του προς εκτέλεση έργου μηχανικό, 
κατόπιν αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, και μετά 
από εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου. Οι μελέτες, οι 
οποίες συντάσσονται από τρίτους, θεωρούνται από την 
Τεχνική Υπηρεσία εντός μηνός και εγκρίνονται από την 
Προϊσταμένη Αρχή. Σε περίπτωση αδυναμίας της τεχνι−
κής υπηρεσίας πρέπει αιτιολογημένα να γνωστοποιηθεί 
αυτή στην Προϊσταμένη Αρχή. Εφ’ όσον παρέλθει ο μή−
νας και δεν έχουν θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία 
τότε θα ζητείται από την Προϊσταμένη Αρχή η συνδρομή 
των σχετικών κρατικών υπηρεσιών.

δ) Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οργάνωση της Τεχνι−
κής Υπηρεσίας για την εκτέλεση Εκκλησιαστικών Έργων 
στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κα−
θορίζεται ως παρακάτω:

• Η Προϊσταμένη Αρχή και Αναθέτουσα Αρχή είναι 
το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

• Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
της Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία στελεχώνεται από 
πτυχιούχους μηχανικούς, οι οποίοι διορίζονται από το 
Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου μετά από εισήγηση του 
Προϊσταμένου. Οι μηχανικοί αυτοί μπορούν να είναι 
στελέχη μόνιμα επί συμβάσει ή να αναλαμβάνουν έργα 
κατ’ ανάθεση.

• Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι πο−
λιτικός μηχανικός ή Αρχιτέκτονας μηχανικός, πτυχιού−
χος Α.Ε.Ι. με αναγνωρισμένη εμπειρία στις μελέτες και 
προβλέψεις τεχνικών έργων και με άρτια γνώση. Ο Προ−
ϊστάμενος πρέπει να διαθέτει τα συστατικά και τυπικά 
προσόντα που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις 
περί Δημοσίων και Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων.

• Ο διοικητικός Υπάλληλος για την γραμματειακή 
εξυπηρέτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι γνώστης 
χρήσεως και προγραμμάτων του ηλεκτρονικού υπο−
λογιστή (Η/Υ).

Άρθρον 4
Σκοπός−Αρμοδιότητες.

Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, είναι οι ακό−
λουθες:

α) Η σύνταξη προγράμματος για όλα τα εκτελούμενα 
προς εκτέλεση Εκκλησιαστικά έργα και η παρακολού−
θηση της εφαρμογής του προγράμματος αυτού στην 
Περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυ−
λοποτάμου.

β) Ο έλεγχος των υποβαλλομένων προς έγκριση από 
τους Προέδρους των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των 
Ναών:

• Οικονομικών μελετών για την εκτέλεση τεχνικών 
έργων,

• Λογαριασμών, συγκρητικών πινάκων (Σ.Π.) πρω−
τοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας.

γ) Η διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών 
και την εκτέλεση των Εκκλησιαστικών έργων.

δ) Η παρακολούθηση των εκτελουμένων Εκκλησια−
στικών έργων.

ε) Η συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής των αποπερατωθέντων έργων.

στ) Η σύνταξη εισηγήσεων προς το Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο για όλα τα παραπάνω θέματα.

ζ) Η παροχή τεχνικής αρωγής προς τα Εκκλησιαστι−
κά Συμβούλια των Ιερών Ναών και των Ιδρυμάτων που 
υπάγονται στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλο−
ποτάμου.

η) Στις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι 
ακόμη να εκπονεί τις μελέτες των τεχνικών και καλ−
λιτεχνικών έργων, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να 
εγκρίνει τις μελέτες που εκπονούν ιδιώτες Μηχανικοί 
για τα έργα της Ιεράς Μητροπόλεως, να επιβλέπει και να 
ελέγχει τις κατασκευές, τις επισκευές και τις συντηρή−
σεις των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, που εκτελού−
νται, είτε με Ανάδοχο, είτε με Αυτεπιστασία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κανονισμού 55/1974 της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις συμπληρωματικές δι−
ατάξεις των αντίστοιχων Νόμων 718/1977 και 1418/1984 
μετά των εκτελεστικών τους Προεδρικών Διαταγμάτων 
και των συμπληρωματικών και τροποποιητικών τους 
Νόμων, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.

Άρθρον 5
Ισχύς − τροποποίηση.

α) Η ισχύς της παρούσης πράξης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
στο περιοδικό «Απόστολος Τίτος» επίσημο δελτίο της 
Εκκλησίας Κρήτης.
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β) O Κανονισμός λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας 
της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου 
μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μετά από 
απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτές θα ισχύ−
ουν μετά από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και στο περιοδικό «Απόστολος Τίτος» επί−
σημο δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης.

Άρθρον 6
Τελικές διατάξεις.

α) Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να καταργηθεί κατόπιν 
αιτιολογημένης αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμ−
βουλίου και ισχύει μετά από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο περιοδικό «Από−
στολος Τίτος» επίσημο δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης.

β) Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις 
της παρούσας πράξης, αλλά βασίζεται σε αυτές και δεν 

τις αντιβαίνει, ρυθμίζεται με χωριστή απόφαση του Μη−
τροπολιτικού Συμβουλίου, η οποία οφείλει να είναι πά−
ντοτε σύμφωνη με τους Ιερούς Κανόνες της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, τις διατάξεις και τους Νόμους που διέπουν 
την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελληνική Επικράτεια, το 
Σύνταγμα και τους Νόμους της Πολιτείας.

γ) Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται ουδε−
μία δαπάνη στον προϋπολογισμό της Ιεράς Μητροπό−
λεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ούτε σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί, στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και στο περιοδικό «Απόστολος Τίτος» 
επίσημο δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης. 

  Ρέθυμνο, 29 Μαρτίου 2010

Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου
Μητροπολίτης

† Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ΑΝΘΙΜΟΣ  
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