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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝlκΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλοu 1467
3 Μα'ίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008
.
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης Αντίτιμου σε Χρήμα των Σταθερών Χορηγιών Τροφοδοσίας των Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, Μαθητών Παραγωγικών Σχολών
. 2-.
ΜΙτρα::.πεΡιορισμοι! ιωκλ.οφορίας smlfcπηγrDv αuτo~LvήTQl'l;. φαρ:r.ηyών και λ:εω-φOρεrων-αTO
μιιφά:καΓ
μεγάλό σακτύλιο της'"Aθfινας: __
. 3
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. γ10α/Γ.Π. οικ. Γ.γ. 156/
1-3-2012(ΦΕΚ545/τ. ΒΊ1-3-2012) υπουργικής απόφασης Εφημεριών Ιατρών κλάδου Ε.Σ.γ. για το
έτος 2012
. 4
Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης γ2/ΓΠ/24179
σχετ, 2916/01/21.11.2001
περί αναγνώρισης του νερού Αύρα ως Φυσικό Μεταλλικό Νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο ως «Αναγνώριση του νερού
Αύρα ως Φυσικό Μεταλλικό Νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα κατάλληλο για δίαιτα mωχή σε Νάτριο με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα»
. 5
Συμπλήρωση της αριθμ. 16455/15216/12-04-2012απόφασης περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου
Εκλογικών Παραβάσεων Νομού Αττικής
. 6
Συμπλήρωση της αριθμ. 20780/1063/12-4-2012 (ΦΕΚ
1300/τ.Β'/12-4-2012)απόφασής μας, περί συγκρότησης Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Εκλογικών
Παραβάσεων για τους Νομούς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
(στις έδρες αυτών)
_
. 7
Κατάργηση Ν.Π.Δ.Λ.με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΙΠΑΘΜΟΙΔΗΜΟΥΠΑΡΓΑΣ»Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας
. 8
Κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ν.Π.Δ.Δ.«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα», οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των
π~oβλ;πoμένων στον OΙKε~oοργανισμό οργανικων θεσεων, κατ' εφαρμογη της
9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20252/8.954
(1)
Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας Και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάmυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης
K~Ι υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ213 Α')
και του Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α').
2. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα- που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
3. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ
250Α/9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιmώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικf!ς κρίσηο-, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την παρ. 5 της υπ' οριθμ, 54201/82884 (ΦΕΚ 2471 Β/
4.12.2008)απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της όεοστότηταο της οικονομίας
για την αντιμετώπιση των επιmώσεων της Διεθνούς
Χρηματοπιστωτικής κρίσηο-,
5. Το άρθρο 60 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ178 Α/1-8-2007)
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις».
6. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010
(ΦΕΚ 65 Α/6-5-2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα
κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Κατά την έναρξη κάθε νέου. ημερσλΟΥιαΚ0ιΥέTmι.ς, η
παραπάνω χρονολογία (1-1-1990)πρoσotιξόνεταΓKaτά:
ένα έτος.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012
3. Με σκοπό την τήρηση των επιβαλλόμενων περιοΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ρισμών κυκλοφορίας οχημάτων των παραγράφων 1 και
ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΕθΝIΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
2, εκδίδεται ειδικό σήμα χρώματος πράσινου. Το σήμα
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
αυτό επικολλάται σε εμφανές σημείο επί των οχημάτων, η κυκλοφορία των οποίων επιτρέπεται ελεύθερα,
Αριθμ. 16229
.@L σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω.
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκι4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζοντσι οι προβλέψε«; της
νήτων, φορτηγών και λεωφορείων οτο μικρό και με- υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ.13019/0τ/0967/Φ.911/2011(Β' 1640)
γάλο δακτύλιο της Αθήνας.
απόφασης των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, όπως εκάστοτε
σι ΥπσΥΡΓσl
τροποποιείται
και ισχύει, όσον αφορά στα όρια του
ΠΕΡIΒΑΛΛσΝτσΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ Τ1ΚΗΣ
Δακτυλίου, στις ώρες λειτουργίας κ.λπ.
ΑΛΛΑΓΗΣ5. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1.11
ΥπσΔσΜΩΝ, ΜΕΤΑφσΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΣεπτεμβρίου του 2012. Οι, διατάξεις της παραΥράφου
πρσΣΤΑΣIΑΣ τον πσΛIΤΗ
2 τίθενται σε- ισχύ από τηΙΓίη ΣεΠΤεμβρίοο 2m:i- Γισιrr
Έχοντας υπόψη:
μεταβατική. περίοδο από 1.11Σεπτεμβρίοο του 2012"έως
1.Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου
τη" 1η.Σεπτεμβρίου 2Ό13οι οηογορευηκέο διατάξεις-της
52 του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με παρονρόφοο 2 γιο τα φορτηνά με I1έΥΙσΤ'G
δπιτβεπόμεllΟ>
βάρος άνω τοο'l2,2 τόνω.ν καετα Αsωψ€>ρείQ-εφσι;ιμόζρ.vτΘL-.
το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α' 57).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4030/2011(Α' 249). YIαπcre>xfil1Q:l'(l"ToovaVOOTέpoo
κατ/γσβιώ\l"πρ.ω:τ/ς·ΘΟεI~
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε- Kυ~oφσρίΌς:-στην Ελλάδα πΡαι ατιά τ/ν t/1/19&1-;
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 Κυβερνήσεως.
(Α' 98).
Αθήνα, 2 Μα'ίου 2012
4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕιΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΜΕΤ ΑΦΟΡΩΝ
ΚΛIΜΑΤιΚΗΣ ΑΛΛΑΓΉΣ
ΚΑΙ ΔlκrYΩN
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του
οικείου ο.ΤΑ, αποφασίζουμε:
ΓΕΩΡΓιΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
1. Στο δακτύλιο ηου &Xf;Iκαθορισθεί με την ηαράΠΡΟΣΤ AΣlAΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
γραφο 1 της υπ' αρ. ΔΜΕΟ/οικ./3019/0τ/0967/Φ.911/2011
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣοχοϊΔΗΣ
απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη «Μέτρα ΠεριοριΑριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.46158
(4)
σμού Κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της ΑθήναοΤροποποίηση της υπ' αριθμ. γ10α/Γ.π. οικ. Γ.γ.156/1-3-2012
(Β' 1640) επιτρέπεται η κυκλοφορία χωρίς κανένα πε(ΦΕΚ 545/τ. Β'/1-3-2012)υπουργικής απόφασης Εφηριορισμό:
μεριών Ιατρών κλάδου Ε.Σ.γ. για το έτος 2012α) των ηλεκτρικών οχημάτων και των οχημάτων που
σι ΥπσΥΡΓσl
πληρούν εκ κατασκευής τις διατάξεις του Κανονισμού
σlκσΝσΜIΚΩΝ715/2007 (ΕυΓΟ5 και ΕυΓΟ6) ή μεταγενέστερου εφόσον
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ κσlΝΩΝIΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140g/km,
ανεξαρτήτως του καυσίμου που χρησιμοποιούν (βενζίνη,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
πετρέλαιο, υγραέριο ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο),
1.α.Του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ143/τ. Α'Π-10-83)
β) των οχημάτων με υβριδικό χαρακτήρα (ηλεκτρικό
β. Του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ123/τ.ΑΊ92)
ή συμβατικού καυσίμου) και των οχημάτων που χρησιγ. Του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ165/τ.ΑΊ21-8:97)
μοποιούν για την κίνηση τους αέρια καύσιμα (υγραέριο
6. Του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ 89/τ.ΑΊ22-4-98)
ή φυσικό αέριο) και τεχνολογίας ΕυΓΟ4 εφόσον εκπέε. Του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/τ.ΑΊ20-10-98)
μπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140g/km.
στ. Του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/τ.ΑΊ5-1-99)
2: Στο l,Wfα/.ο σακwΚια που έχει καθορισθεί με
ζ. Το άρθρο 40 του Ν. 849Π8
το δεύτερο εδάφιο της ηαραγρόφου 1α της υπ' αρ.
η. Του Ν. 2703/99 (ΦΕΚ 72/τ.ΑΊ8-4-99)
58215/187/1992απόφασης των Υπουργών Δημόσιας Τάθ. Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.ΑΊ2-3-2001)
ξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων,
L Του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.ΑΊ27-6-2001)
Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών
ια. Του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.ΑΊ23και Επικοινωνιών (Β' 223) απαγορεύεται η κυκλοφορϊα
12-2003)
των φορτηγών με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των
ιβ. Του άρθρου 35 του Ν. 3252/04 (ΦΕΚ 132/τ-Α'/16-72,2τόνων και των λεωφορείων, πρώτης άδει~ κυκλσφο2004)
ιγ. Του Ν. 3402/05 (ΦΕΚ 258/τ. ΑΊ1-10-2005)
ρίας σ:rηv..EMoocrnPI~ΤΗV M~199O-,Σπην ε1παγόρευUτ/·
αυτή δεIΓπεριλαμβQνOVΤαιη Nέa:E.θνΙKήΟΜς Αθηvώνιδ. Του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/τ.ΑΊ4-4-2005)
Λαμίαε:,.η ΛεwφΘρος.ΚηΦΙεΙαωωι ft Α&ωφ.όρος ΑθηΝών,_ ιε. Την με ε1Ρ.γ3Θ/Γ.Π.0ικ10559/25-1-2007 (ΦΕΚ 180/
με εξαίρεσrιτστμημα της από τη διauται:1ρωση της με τΒ' /13-2-2007)
ιστ. Του Ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/τ-Α'/11-3-09)
τη Λεωφόρσ Κηφισού έως-την θδ~ Αχιλ/έως:-

•

•

