Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2007.06.26 11:06:11
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

16217

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1040
25 Ιουνίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. ......................

1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των. ............................................................................................................ 2
Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙ−
ΑΓΕ) της συνέχισης των εργασιών του προγράμ−
ματος «ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ − ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ» για το
έτος 2007.............................................................................................. 3
Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση
ποινικών διώξεων εις βάρος τους. .................................. 4
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Συμ−
φωνική Ορχήστρα Δήμου Βόλου. ..................................... 5
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας......... 6
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Νικηφόρου Μαρία του Αντω−
νίου............................................................................................................. 7
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κατά το β΄
εξάμηνο του έτους 2007 για υπαλλήλους της Δ/
νσης Υποστήριξης της Ν.Α.Α.Α. .......................................... 8
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας,
κατά το έτος 2007 για μόνιμο προσωπικό της
Δ.Τ.Υ. − Ν.Α.Α.Α. ................................................................................. 9
Ορισμός περιοχών κοινής Λειτουργίας Επιβατηγών
Δ.Χ Αυτοκινήτων............................................................................. 10
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊ−
όντος RISPERIDONE/SANDOZ ..................................................... 11
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος CLΟΤΑΜ® RAPID.......................................................................... 12
Χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος PREXAT................................................................................................. 13
Χρήγησης άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος STILIDEN. ................................................................................... 14

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924
Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−
να» (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς
και το άρθρο 6 του ν. 2156/1993 (ΦΕΚ Α΄ 109).
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996
(ΦΕΚ Α 154) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης» (ΦΕΚ Α 19) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).
3. Το π.δ. 121/2004 «Περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ Α΄ 84)».
4. Το άρθρο 29 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) όπως
ισχύει, και το άρθρο 28 του ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄/309):
5. Το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)
αποβλέπουν σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομέ−
νης της ασφάλειας του εφοδιασμού τακτικής παροχής,
ποιότητας και τιμών παροχής, καθώς και προστασίας
του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προ−
στασίας του κλίματος και της ενεργειακής αποδοτι−
κότητας.
6. Το γεγονός ότι οι κάτοχοι άδειας που παρέχουν
ΥΚΩ πρέπει να ανακτούν πλήρως τις σχετικές δαπά−
νες.
7. Το γεγονός ότι, για λόγους κοινωνικής συνοχής,
είναι αναγκαία η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας όμοιων
χαρακτηριστικών από άποψη ποιότητας και τιμής σε
καταναλωτές με τα ίδια χαρακτηριστικά κατανάλωσης.
Για το λόγο αυτό, οι καταναλωτές των μη διασυνδε−
μένων νησιών δικαιούνται να απολαμβάνουν ηλεκτρική
ενέργεια σε τιμή και ποιότητα ανάλογη με αυτήν που
παρέχεται στο διασυνδεμένο σύστημα.
8. Το γεγονός ότι, υφίστανται κοινωνικές ομάδες οι
οποίες, για αντικειμενικούς λόγους, έχουν αυξημένη
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η δε κάλυψη του
σχετικού κόστους δεν πρέπει να αποτελεί ανασταλ−
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τικό παράγοντα για την ενίσχυση του βιοτικού τους
επιπέδου.
9. Την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας
10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα−
λεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ως Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω) καθορίζουμε
τις ακόλουθες:
1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους κατανα−
λωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απο−
μονωμένων Μικροδικτύων, με τιμολογήσεις ίδιες, ανά
κατηγορία καταναλωτή, με αυτές του Διασυνδεδεμένου
Συστήματος.
2. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμο−
λόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί
προσδιορίζονται βάσει της κείμενης Νομοθεσίας.
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Aριθμ. 64663/H
(2)
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλ−
λήλων» άρθρο 16 παρ. 1.
2. Την 2/72757/31.12.2003 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Περί πα−
ροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 3205/2003.
3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 229.680,00 € περίπου, σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν
εγγραφεί στον οικείο κωδικό αροθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−
110) του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, όπως
θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης που
θα εγκριθούν.
4. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών εκτάκτων
ή επειγουσών αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων της
Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν από
τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας, για τους ακόλου−
θους 660 διοικητικούς υπαλλήλους της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι της
ΥΔΕ, για το χρονικό διάστημα από 1.5.2007 έως 31.5.2007
και για μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο,
προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,

δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των 229.680,00 € συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 119870
(3)
Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και
στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) της
συνέχισης των εργασιών του προγράμματος «ΦΥΤΟ−
ΦΑΡΜΑΚΑ − ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ» για το έτος 2007.
OI ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του ν.δ. 131/1974 «Οικονομικές ενισχύσεις στη γε−
ωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή»,
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983.
β. Του ν. 2362/1995 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού».
γ. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όρ−
γανα».
δ. Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ/
Α/113/920) «Περί εγκρίσεως Οικονομικών ενισχύσεων
από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας».
2. 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».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Α. Κοντό»
4. Τα π.δ. 115/ΦΕΚ Α/104/97 για την έγκριση, διάθεση
στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊό−
ντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί με το π.δ. 290/1998
ΦΕΚ Α/209.
5. Το π.δ. 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α/16.7.2001) για την έγκρι−
ση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο Βιοκτόνων προϊ−
όντων.
6 Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2538/27.11.1997
«Περί τροποποιήσεως της κειμένης νομοθεσίας για τα
γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα».
7. Του ν. 3147/5.6.2003, άρθρο 31, παρ. 9, που αναφέ−
ρεται στην ανάθεση εργασιών από το Υπουργείο Γε−
ωργίας στο ΕΘΙΑΓΕ με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας.
8. Τον ν. 3208/24.12.2003, άρθρο 19, παρ. 19 που ανα−
φέρεται στην ανάθεση εργασιών από το Υπουργείο
Γεωργίας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Γεωργίας.
9. Την από 14.3.2007 εισήγηση της Δ/νσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής για την ανάγκη της συνέχισης κατά
το 2007 του προγράμματος «Φυτοφάρμακα−Υπολείμμα−
τα» από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και
το ΕΘΙΑΓΕ για τις ανάγκες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αυτές απορρέουν από
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τις κοινοτικές υποχρεώσεις (οδηγία 91/414/ΕΟΚ και 98/8/
ΕΚ), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπα−
θολογικό Ινστιτούτο και στο ΕΘΙΑΓΕ έναντι ποσού των
309.524,00 € και 190.476,00€ αντίστοιχα, των εργασιών
του προγράμματος «Φυτοφάρμακα − Υπολείμματα» του
έτους 2007, που γίνεται για τις ανάγκες του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Χώρας μας έναντι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγίες 91/414/ΕΟΚ, 98/8/ΕΕ,
90/642 και 86/362). Το μεν Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο θα καλύψει τον τομέα φυτοφάρμακα του προ−
γράμματος, το δε ΕΘΙΑΓΕ τον έλεγχο υπολειμμάτων φυ−
τοφαρμάκων στα προϊόντα της φυτικής παραγωγής.
Η δαπάνη συνολικού ύψους 500.000,00 € θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φορέας 29/110,
ΚΑΕ 0873).
2. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής ως εκπρόσωπο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υπογραφή
των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 18 παρ. 9 του ν. 3147/2003 και του άρθρου
19 παρ. 19 του ν. 3208./2003.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 34464/3522
(4)
Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση
ποινικών διώξεων εις βάρος τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ. 1 του ν. 3316/2005
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη−
σης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247, Α΄).
4. Την, υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005, απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006
όμοια (ΦΕΚ 204 Β΄).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη η οποία
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να
προϋπολογισθεί. Η όποια δαπάνη θα καλύπτεται από
το προϋπολογισμό του οικείου φορέα, ο οποίος θα
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φροντίζει να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες πιστώσεις,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους τεχνικούς υπαλ−
λήλους: α) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνι−
ών, και β) της ΥΠΑ.
Άρθρο 2
Διαδικασία ανάθεσης
1. Με απόφαση, α) του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, εφόσον ο διωκόμενος υπάλληλος ανήκει στο
προσωπικό του υπουργείου, β) του οργάνου που ασκεί,
σύμφωνα με το νόμο, τη διοίκηση εφόσον ο υπάλληλος
ανήκει στην ΥΠΑ, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση
του υπαλλήλου, εγκρίνεται η παροχή υπηρεσιών από
δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου, για
την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής δια−
δικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως,
ή περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο της
σχετικής διαδικασίας.
2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης
παραγράφου υποβάλλεται εισήγηση του προϊσταμένου
της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, επιπέ−
δου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου. Εφόσον ο διωκόμενος
είναι επικεφαλής Διεύθυνσης ή υπηρεσίας αντίστοιχου
επιπέδου, η εισήγηση υποβάλλεται από τον άμεσο προϊ−
στάμενό του (Γενικό Διευθυντή, Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ.ο.κ.), ή τον ίδιο τον διωκόμενο υπάλληλο αν είναι προϊ−
στάμενος Γενικής Διεύθυνσης, ή υπηρεσιακής μονάδας
αντίστοιχου επιπέδου.
3. Η αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται σύμφωνα
με τις ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές του Κώδικα περί
Δικηγόρων, όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αριθμ.
120867/30.12.2005 (ΦΕΚ 1964 Β΄) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται για όλες τις
πράξεις και παραστάσεις του δικηγόρου για τις οποίες
προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σχετική αμοιβή.
4. Οι αναγκαίες δαπάνες του δικηγόρου για μετακινή−
σεις διαμονή και διανυκτέρευση, υπολογίζονται σύμφω−
να με τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως ισχύει κάθε
φορά, για πρόσωπα της κατηγορίας III β του άρθρου 4
του νόμου αυτού.
5. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξα−
γωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις
πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, εφόσον βρίσκεται
σε εξέλιξη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης σύμ−
βασης έργου, μελέτης, ή συναφούς, κατά την έννοια
του ν. 3316/2005, υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
η αμοιβή και οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του οικείου φορέα (Υπουργείου ή Δημόσιας Υπηρεσί−
ας), ο οποίος φροντίζει να εξασφαλίσει τις σχετικές
πιστώσεις.
Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης − έγκριση
1. Η αίτηση για την έγκριση της νομικής κάλυψης
υποβάλλεται από τον υπάλληλο προς τον προϊστάμενό
του, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την
άσκηση ποινικής δίωξης και παρέχουν πληροφορίες για
το στάδιο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση και την
ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός επέλεξε για
την υπεράσπισή του.
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2. Τα κατατεθέντα στοιχεία μαζί με την εισήγηση του
αρμόδιου κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 προϊσταμένου,
υποβάλλονται προς το όργανο που έχει την αρμοδιό−
τητα της έγκρισης, κατά την παρ. 1 του άρθρου 2. Μετά
την έκδοσή της η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον
διωκόμενο υπάλληλο.
Άρθρο 4
Καταβολή της αμοιβής και των δαπανών
1. Εφόσον η ποινική δίωξη καταλήξει σε έκδοση αμετά−
κλητης αθωωτικής ή απαλλακτικής εν γένει απόφασης
ή πράξης, ο διωκόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση
για καταβολή της αμοιβής και των δαπανών του δικη−
γόρου, που υπολογίζονται κατά τα αναφερόμενα στις
παρ. 3 και 4 του άρθρου 2. Η αίτηση συνοδεύεται από
τα παραστατικά είσπραξης του οικείου δικηγορικού
συλλόγου και των αναγκαίων δαπανών του δικηγόρου
για την διεκπεραίωση της υπόθεσης.
2. Για την εκκαθάριση της δαπάνης, ο υπάλληλος
συντάσσει κατάσταση αμοιβής και λοιπών δαπανών,
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά στοι−
χεία, η οποία θεωρείται από τον προϊστάμενό του και
προωθείται αρμοδίως προς πληρωμή.
Άρθρο 5
Μεταβατική διάταξη
Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ποι−
νικών διώξεων που ασκήθηκαν ή θα ασκηθούν κατά
των υπαλλήλων των φορέων του άρθρου 1, μετά την
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν. 3316/2005, ήτοι
μετά την 22α Φεβρουαρίου 2005.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ

F
Aριθμ. 7026
(5)
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Συμ−
φωνική Ορχήστρα Δήμου Βόλου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 ν. 2503/1997 και του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Την υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ για τη πρόσληψη προσωπικού σε Επιχειρήσεις των
ΟΤΑ.
3) Την υπ’ αριθμ. 14/2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Βό−
λου.
4) Την υπ’ αριθμ. 101/21.5.2007 σύμφωνη γνώμη του
Δημάρχου Βόλου.
5) Την από 17.5.2007 γνωμοδότηση της νομικής συμ−
βούλου Κόκκαλη Βασιλικής.

6) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 15.215,00 €,
κάλυψη της οποίας έχει προβλεφθεί.
7) Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχείρη−
σης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη από τη Συμφωνική Ορχή−
στρα Δήμου Βόλου ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθω−
σης έργου διάρκειας εννέα (9) μηνών για τον καθαρισμό
και τη συντήρηση των μουσικών οργάνων (πνευστών)
της Συμφωνικής Ορχήστρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 5 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 2652
(6)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 12 του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως
αντικαταστάθηκαν αρχικά με το άρθρο 26 του ν. 1832/
1989 και μετέπειτα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.
2307/1995, (ΦΕΚ Α΄ 113).
2. Του άρθρου 36 παρ. 15 του ν. 2190/1994, (ΦΕΚ Α΄ 28).
3. Του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 2672/
1998, (ΦΕΚ Α΄ 290).
4. Τα άρθρα 7, 9, 11, 12, & 18 παρ. 12 του ν. 2503/1997,
(ΦΕΚ Α΄ 107).
5. Το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός
και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών
δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
6. Το άρθρο 27 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α΄ 102).
7. Τα π.δ. 37Α/1987 (ΦΕΚ Α΄ 11), 22/1990 (ΦΕΚ Α΄ 7),
50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), καθώς και του άρθρου 106 του π.δ.
410/1995 (ΦΕΚ Α΄ 231).
8. Την υπ’ αριθμ. 4057/11.9.2003 απόφασή μας που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1372/2003 τ.Β΄ περί τροποποίη−
σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Καρπενησίου.
9. Την υπ’ αριθμ. 6469/19.12.2005 απόφαση που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1935/2005 τ.Β΄ περί τροποποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Καρπενησίου.
10. Την υπ’ αριθμ. 134/9.5.2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου.
11. Την υπ’ αριθμ. 13/28.5.2007 γνωμοδότηση του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού Ευρυτα−
νίας, με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για
την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπενησίου,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευ−
ρυτανίας, επιφέροντας τις κατωτέρω μεταβολές αυτού
ήτοι:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στο άρθρο 16 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕ−
ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», α) στον πίνακα Δ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ. Ε.),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
προστίθεται μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ και
το σύνολο των θέσεων ΔΕ από εξήντα δύο (62) γίνε−
ται (εξήντα τρία) 63 και β) στον πίνακα Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ. Ε.), και στη σειρά
ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας οι θέσεις από εννέα
(9) διαμορφώνονται σε έντεκα (11) και το σύνολο των
θέσεων YE από δεκαέξι (16) γίνεται δέκα οκτώ (18).
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Καρπενησίου το ύψος της οποίας εξαρτάται από τον
αριθμό και το χρόνο πλήρωσης των νέων θέσεων του
παρόντος Ο.Ε.Υ. και θα αντιμετωπίζεται από τα έσοδα
του Δήμου καθώς και από διάφορες χρηματοδοτήσεις
του ΥΠΕΣΔΔΑ και των λοιπών Υπουργείων.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υπ’ αριθμ
4057/11.9.2003 (ΦΕΚ 1372/2003 τ.Β΄) και 6469/19.12.2005
(ΦΕΚ 1935 Β/30.12.2005) αποφάσεις μας περί τροποποί−
ησης οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρ−
πενησίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρπενήσι, 12 Ioυνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
F
(7)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Νικηφόρου Μαρία του Αντωνίου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 5085/23.5.2007 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην Νικηφόρου Μαρία του
Αντωνίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
Αριθμ. οικ. 1088
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κατά το β΄ εξάμη−
νο του έτους 2007 για υπαλλήλους της Δ/νσης Υπο−
στήριξης της Ν.Α.Α.Α.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 3254/2004.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του ν. 2738/1999.
4. Την ανάγκη για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών του β΄ εξαμήνου 2007 του γραφείου Νομάρχη
(συσκέψεις, αντιμετώπιση προβλημάτων από ακραία
καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές κ.λπ.).
5. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ανωτέρω
υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Υποστήριξης απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να απα−
σχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και
με εργασία κατά τις αργίες και Κυριακές.
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6. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2007 της Ν.Α.Α.Α.,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το β΄ εξάμηνο του 2007 υπερωριακή
απογευματινή απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες στην Διεύθυνση υποστήριξης της Ν.Α.Α.Α. και
κατανέμουμε τις ώρες αυτές ως εξής:
Α) 360 ώρες απογευματινής απασχόλησης για 1 υπάλ−
ληλο της Διεύθυνσης Υποστήριξης.
Β) 384 ώρες απασχόλησης κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για 4 υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Υποστήριξης.
Η παροχή της ανωτέρω υπερωριακής εργασίας θα γί−
νει από 1.7.2007 μέχρι 31.12.2007 και σε καμία περίπτωση
δεν θα υπερβεί τον αριθμό των 60 ωρών απογευματινής
υπερωριακής απασχόλησης και 16 ωρών εργασίας κατά
τις Κυριακές και αργίες μηνιαίως.
Κάλυψη δαπάνης
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης που ανέρχεται στο
ποσόν των 2.700 € για υπερωριακή απογευματινή ερ−
γασία και των 3.200 € για εργασία κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες θα καλυφθεί από πιστώσεις
που έχουν προβλεφθεί στον οικονομικό προϋπολογισμό
έτους 2007 της Ν.Α.Α.Α. (Ειδικός φορέας 073 «Υπηρεσίες
Οικονομικών») και ΚΑΕ 0511 και 0512 αντίστοιχα.
Η παρούσα απόφαση η οποία θα δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει αναδρομική ισχύ ενός
μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 14 Ιουνίου 2007
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. ΤΥ 4692 οικ.
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας,
κατά το έτος 2007 για μόνιμο προσωπικό της Δ.Τ.Υ.
− Ν.Α.Α.Α.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3285/2003 όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 3254/2004.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999.
4. Την ανάγκη για κάλυψη εκτάκτων και τακτικών υπη−
ρεσιακών αναγκών όπως τη διάθεση και εν συνέχεια
την αρχειοθέτηση δικαιολογητικών συμπλήρωση πινά−
κων κατεδαφιστέων κτισμάτων στην ευρύτερη περιο−
χή. Επίσης την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες
− πυρκαγιές κ.λπ.) για την καταγραφή πινάκων, φωτο−
τύπιση πρωτοκόλλων Ε.Ε., διεκπεραίωση εργασιών των
Τεχνικών της υπηρεσίας, απολογισμός αρχειοθέτηση
εκθέσεων αυτοψιών κ.λπ.
5. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ανωτέρω
υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνι−
κών Υπηρεσιών, απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να
απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου.
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6. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση, έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2007 Ε.Φ.310 της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Δ/νση
Τεχν. Υπηρεσιών), αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή με αμοιβή
απασχόλησης (600) ωρών για τρεις (3) υπαλλήλους της
Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Νομ. Αυτ/σης Ανατ. Αττικής
που απασχολούνται με τα αναφερόμενα στο στοιχείο
(4) αντικείμενα της Υπηρεσίας.
Η ανωτέρω υπερωριακή εργασία θα παρασχεθεί μέχρι
31.12.2007.
Κάλυψη δαπάνης:
Το ύψος της ανωτέρω προκαλούμενης δαπάνης, που
ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € θα καλυφθεί από
πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον οικονομικό προϋ−
πολογισμό έτους 2007 Ε.Φ. 310, για υπερωριακή εργασία
(ΚΑΕ 0511) της Νομ/κής Αυτ/σης Ανατ. Αττικής Δ/νση
Τεχν. Υπηρεσιών.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν
την δημοσίευση της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη 12 Ιουνίου 2007
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. 3551
(10)
Ορισμός περιοχών κοινής Λειτουργίας Επιβατηγών
Δ.Χ Αυτοκινήτων.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 «Κώδικας της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του ν. 3109/2003 ( ΦΕΚ 38Α/19.1.2003
«Ρύθμιση Θεμάτων Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης αυτο−
κινήτων και άλλες διατάξεις» (και ιδιαίτερα τις διατάξεις
του άρθρου 26 του παραπάνω νόμου).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 5, εδάφ. Γ του
π.δ/τος 244/1987 (ΦΕΚ 104/Α/24.6.1986) «Κανονισμός Λει−
τουργίας Επιβατικών Δ.Χ. όλης της χώρας εκτός εκείνων
που έχουν έδρα την περιοχή Αθηνών − Πειραιώς.»
4. Το υπ’ αριθμ. 1/21.5.2007 πρακτικό συνεδρίασης της
Νομαρχιακής Επιτροπής για θέματα Επιβατικών Δημο−
σίας Χρήσης Αυτοκινήτων.
5. Το υπ’ αριθμ. 2755/24.3.2004 έγγραφο του Δήμου
Ηγουμενίτσας με το οποίο μας υποβλήθηκε το πρακτικό
συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηγου−
μενίτσας με υπ’ αριθμ. 3/2004 τις 5.3.2004.
6. Το από 8.2.2004 έγγραφο του Συλλόγου Ιδιοκτητών
ΤΑΞΙ Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, Φιλιατών, Νεράιδας
και Μαργαριτίου.
7. Το γεγονός ότι οι διαδοχικές επεκτάσεις του Λιμένα
Ηγουμενίτσας έγιναν στην χερσαία ζώνη που συνορεύει
με τα Δημοτικά Διαμερίσματα Γραικοχωρίου και Λα−
δοχωρίου.
8. Το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοι−
νού στο ν. Λιμάνι είναι αδύνατη από το ένα (1) ΤΑΞΙ του
Δημοτικού Διαμερίσματος Λαδοχωρίου.
9. Το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοι−
νού στο ΚΤΕΛ είναι αδύνατη από το ένα ΤΑΞΙ Δ.Δ. Λα−
δοχωρίου και το ένα ΤΑΞΙ Δ.Δ. Γραικοχωρίου.

10. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού στον Ν. Λιμένα Ηγουμενίτσας και το
ΚΤΕΛ σε ετήσια βάση και για όλο το εικοσιτετράωρο.
11. Το γεγονός ότι ο τέως Δήμος Ηγουμενίτσας και
τα Δημ. Διαμερίσματα Γραικοχωρίου και Λαδοχωρίου
είναι όμορα και εφαπτόμενα με την χερσαία ζώνη του
Λιμένα Ηγουμενίτσας.
12. Το γεγονός ότι με τον ορισμό Περιοχής Κοινής Λει−
τουργίας αυτοκινήτων ΤΑΞΙ στο Ν. Λιμένα Ηγουμενίτσας
και ΚΤΕΛ δεν προκαλείται καμία οικονομική επιβάρυνση
για το επιβατικό κοινό και η εξυπηρέτηση για το επιβα−
τικό κοινό γίνεται καλύτερα, ιδίως σε περίοδο αιχμής.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 εδαφ. β. του
ν. 3469/ 2006 (ΦΕΚ 131Α/28.6.2006) Περί Εθνικού Τυπο−
γραφείου κ.λπ., αποφασίζουμε:
Ορίζουμε περιοχή Κοινής Λειτουργίας Επιβατικών Δη−
μοσίας Χρήσης Αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ):
Α) Το Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας (χερσαία ζώνη Λαδοχω−
ρίου) όπου επιτρέπεται να αναλαμβάνουν μισθώσεις καθ’
όλο το χρόνο και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο) τα
επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) που έχουν έδρες:
α. Τον τέως Δήμο Ηγουμενίτσας (30 ΤΑΞΙ).
β. Το Δημοτικό Διαμέρισμα Γραικοχωρίου (1 ΤΑΞΙ).
γ. Το Δημοτικό Διαμέρισμα Λαδοχωρίου (1 ΤΑΞΙ).
Κατ’ εξαίρεση από 1.8. έως 31.8. εκάστου χρόνου επι−
τρέπεται να αναλαμβάνουν μισθώσεις, καθ’όλο το εικο−
σιτετράωρο και τα επιβατικά Δ.Χ. Αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που
έχουν έδρες στον ευρύτερο Δήμο Ηγουμενίτσας ήτοι:
δ. Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Μαρίνας (1 ΤΑΞΙ).
ε. Το Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Σελεύκειας (2 ΤΑΞΙ).
στ. Το Δημοτικό Διαμέρισμα Μαυρουδίου (1 ΤΑΞΙ).
ζ. Το Δημοτικό Διαμέρισμα Καστρίου (1 ΤΑΞΙ).
Β) Στην περιοχή ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας όπου επιτρέπε−
ται να αναλαμβάνουν μισθώσεις καθ’όλο το χρόνο και
καθ’όλο το εικοσιτετράωρο τα επιβατικά Δ.Χ. Αυτοκί−
νητα ΤΑΞΙ που έχουν έδρες:
α. Τον τέως Δήμο Ηγουμενίτσας (30 ΤΑΞΙ).
β. Το Δημοτικό Διαμέρισμα Γραικοχωρίου (1 ΤΑΞΙ).
γ. Το Δημοτικό Διαμέρισμα Λαδοχωρίου (1 ΤΑΞΙ).
Η εφαρμογή της παρούσας γίνεται με τους παρακάτω
όρους:
1. Ως ειδικοί χώροι στάθμευσης των ΤΑΞΙ (κοινές πι−
άτσες), στους οποίους επιτρέπεται να αναλαμβάνο−
νται μισθώσεις από τα ΤΑΞΙ, ορίζονται οι ειδικά για τον
σκοπό αυτό διαμορφωμένοι και καθορισμένοι χώροι
(πιάτσες) που βρίσκονται:
α. Στο Νέο Λιμάνι. β. Στο ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας.
Στάθμευση των ΤΑΞΙ επιτρέπεται να γίνεται μόνο
στους δυο παραπάνω χώρους στάθμευσης.
2. Ως προς τους όρους οικονομικής εκμετάλλευσης
ορίζεται η χρησιμοποίηση Τιμολογίου 1 (μονή ταρίφα)
από το σημείο εκκίνησης και καθ’ όλη την διάρκεια δια−
δρομής μέσα στα όρια των Δημοτικών Διαμερισμάτων
Λαδοχωρίου − Γραικοχωρίου και τέως Δήμου Ηγουμενί−
τσας. Για μισθώσεις που γίνονται εκτός περιοχής Κοινής
Λειτουργίας ΤΑΞΙ κάθε έδρα έχει την δική της περιμετρι−
κή ζώνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3109/2003.
3. Χρωματισμός των ΤΑΞΙ, που συμμετέχουν στις περιο−
χές Κοινής Λειτουργίας, είναι αυτός που προβλέπεται
και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας κάθε ΤΑΞΙ.
4. Ανακαλείται η προηγούμενη απόφασή μας, με υπ’
αριθμ. 3479/21.7.2004, σχετικά με τον ορισμό Περιοχών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κοινής Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ), που έχει εκδοθεί από
την υπηρεσία μας.
5. Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί αυτούσια στο
Βιβλίο καταχωρήσεως κανονιστικών αποφάσεων που
τηρείται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Ν.Α. Θεσπρωτίας.
6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
7. Κατά της παρούσας επιτρέπεται προσφυγή, για πα−
ράβαση Νόμου, ενώπιον Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ηπείρου εντός προθεσμίας 30 ημερών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Δραστική ουσία: TOLFENAMIC ACID
Μορφές: Δισκίο 200mg/ΤΑΒ
Δικαιούχος σήματος: Α/S GEA FARMACEUTISK FABRIK,
DENMARK.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(13)
Χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος PREXAT.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ηγουμενίτσα, 8 Ιουνίου 2007
Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ
F
(11)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος RISPERIDONE/SANDOZ.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 36506/31.5.2007, απόφαση του ΕΟΦ
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν RISPERIDONE/SANDOZ
Μορφή: ORAL.SOL
Δικαιούχους σήματος: SANDOZ GMBH, KUNDL. AU−
STRIA
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: SANDOZ GMBH, KUNDL.
AUSTRIA.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(12)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος CLΟΤΑΜ® RAPID.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 34632/23.5.2007 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν CLΟΤΑΜ® RAPID.

Με την υπ’ αριθμ. 36507/31.5.2007 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν PREXAT
Δραστική ουσία: PAROXETINE HYDROCHLORIDE
Μορφή: Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα
Δικαιούχους σήματος: ITF PHARMA KERESKEDELMI ES
SZOLGALTATO KFT, BUDAPEST− HUNGARY
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ITF HELLAS AE
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(14)
Χρήγησης άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος STILIDEN.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 36505/31.5.2007 απόφαση του ΕΟΦ
xoρηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν STILIDEN.
Δραστική ουσία: PAROXETINE HYDROCHLORIDE
Μορφή: Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα
Δικαιούχους σήματος: ITF PHARMA KERESKEDELMI ES
SZOLGALTATO KFT, BUDAPEST− HUNGARY
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ITF PHARMA KERESKEDELMI
ES SZOLGALTATO KFT, BUDAPEST− HUNGARY.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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