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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  (1)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στην 

ΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΙΝΗ το γένος ΠΑΝ. ΜΑΡ−
ΚΟΥ.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 20/00/06 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Χαλκί−
δας επιβάλλεται, κατ’ άρθρο 137 παρ. Α1, Γ1, Γ6 και Γ11 
του ν.2960/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο 142 παρ. 1 
του ίδιου νόμου, για απλή τελωνειακή παράβαση στην 
ΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΙΝΗ το γένος ΠΑΝ. ΜΑΡΚΟΥ, με 
τελευταία γνωστή διεύθυνση στη Λευκωσία Κύπρου, 
οδός Διγενή Ακρίτα 52 ή στα Λουτρά Αιδηψού Ερμού 
55 και νυν αγνώστου διαμονής, ποσό ΕΥΡΩ 2.500 από 
πρόστιμο.

  Χαλκίδα, 11 Απριλίου 2007

Ο Προϊστάμενος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΠΑΝΕΛΛΟΣ

Ö
    Αριθμ. 40178/Γ2 (2)
Καθορισμός του τύπου και των διαστάσεων του Μητρώ−

ου των μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελμα−
τικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α).
2. Το ν. 682/1977 ΦΕΚ 244/τ.Α΄/1977 «Περί Ιδιωτικών 

σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικο−
τροφείων»

3. Το Νόμο Πλαίσιο υπ’ αριθμ. 1566/1985 άρθρο 6 «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

4. Την υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/4.8.2006 υπουργική απόφα−
ση «Περί σχολικού και διδακτικού έτους .υπηρεσιακών 
βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής, 
και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων 
Μέσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε τον τύπο και τις διαστάσεις του μητρώου των μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών 
Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της απόφασης αυτής.

(ΥΠΟΔ. 1)

 Μητρώο μαθητών Δημοσίου και Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11789

  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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    Αριθμ. 070/13 (3)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστή−

ματος Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθηνών.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του ν.δ. 2698/1953 

όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τα άρ−
θρα 1 και 2 του ν.δ. 3710/1957 με το άρθρο 5 του ν. 861/
1979, καθώς και το άρθρο 34 του ν. 2972/2001.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 4 και 5 του ν.3518/
2006 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/ 21.12.2006).

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.10021/2650/161/18.3.2007 (ΦΕΚ 457/
τ.Β΄/4.4.2007) κοινή υπουργική απόφαση με την οποία 
καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων και 
των Τμημάτων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος 
Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθηνών.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του 
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιή−
θηκαν και ισχύουν σήμερα.

5. Την αναγκαιότητα λειτουργίας του Περιφερειακού 
Υποκαταστήματος Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθη−
νών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Απονομής Συντάξε−
ων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθηνών και ταυτόχρονη κατάργηση της 
λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Συ−
ντάξεων Αθηνών του οποίου η διάρθρωση προβλέπεται 
από το άρθρο 50 παρ. 4 του π.δ. 266/1989, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την 7 Μαΐου 2007.

Το νεοσύστατο Περιφερειακό Υποκατάστημα Απο−
νομής Συντάξεων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθηνών θα λειτουργήσει 
με σύνολο δέκα (10) Υποδιευθύνσεων εκ των οποίων οι 
οκτώ (8) είχαν συσταθεί και αναφέρονται στο άρθρο 
50 παράγρ. 4 του π.δ. 266/1989.

Οι συσταθείσες δύο νέες Υποδιευθύνσεις είναι η Υπο−
διεύθυνση Διμερών Συμβάσεων η οποία προέρχεται από 
τη διάσπαση της ήδη υπάρχουσας Διεύθυνσης Διεθνών 
Σχέσεων και Διμερών Συμβάσεων και η Υποδιεύθυνση 
Ανακεφαλαίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2007

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ

F
(4)

    Καθορισμός της ασφαλιστικής περιοχής του Τοπικού 
Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Σταυρούπολης.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 8/22.3.2007)

(ΑΠΟΦΑΣΗ 54)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιή−

θηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
β) Των παρ. 5 και 8 του άρθρου 34 του ν. 3518/2006.
γ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22.2.1937).

2. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών με θέμα: «Καθορισμός της 
ασφαλιστικής περιοχής του Τοπικού Υποκαταστήματος 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σταυρούπολης».

3. Τις απόψεις των μελών.
4. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της 

Υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα (με τη σύμφωνη γνώμη 
της Αναπλ. Κυβερνητικής Επιτρόπου):

1) Καθορίζει τα όρια της ασφαλιστικής περιοχής του 
Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σταυρούπολης 
ως εξής:

Α. Από την ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νεάπολης αποσπώνται:

Τα Δημοτικά Διαμερίσματα Λητής, Μελισσοχωρίου, 
Δρυμού, Ασσήρου, Κριθιάς, Εξαμιλίου, Δορκάδας, Μαυ−
ροράχης, Νικόπολης, Ξυλούπολης, Βερτίσκου, Κυδωνι−
άς, Λαχανά, Ευαγγελιστρίας, Λευκοχωρίου, Στεφανίων, 
Καρτερών.

Β. Από την ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Εύοσμου αποσπώνται οι περι−
οχές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων 
Σταυρούπολης, Πολίχνης, Ν. Ευκαρπίας, Μυγδονίας και 
Ωραιοκάστρου και η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού 
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σταυρούπολης έχει ως 
εξής:

Με αφετηρία τη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη 
(Δήμου Σταυρούπολης) και Λαγκαδά − Κωνσταντινου−
πόλεως (εφαπτομένης με το Στρατόπεδο Παύλου Μελά) 
και ακολουθώντας πάντα το αριστερό της οδού Λα−
γκαδά (Κωνσταντινουπόλεως) με κατεύθυνση βόρεια 
προς την έξοδο της πόλης προχωράμε μέχρι τη θέση 
άνω Δερβένι και συγκεκριμένα τη διακλάδωση της Εθνι−
κής Οδού Θεσσαλονίκης − Καβάλας και Θεσσαλονίκης 
− Λαγκαδά.

Στη συνέχεια με κατεύθυνση δυτικά (νοητή γραμμή) 
προς Ωραιόκαστρο προχωράμε μέχρι συναντήσεως των 
βόρειων διοικητικών του ορίων, τα οποία και ακολουθού−
με προχωράμε μέχρι συναντήσεως των κοινών διοικητι−
κών ορίων των Δήμων Εύοσμου και ν. Ευκαρπίας.

Στη συνέχεια ακολουθώντας νότια τα κοινά διοικη−
τικά όρια των Δήμων Εύοσμου και Ν. Ευκαρπίας μέχρι 
συναντήσεως των κοινών διοικητικών ορίων Δήμων Εύ−
οσμου και Σταυρούπολης τα οποία αποτελούν την οδό 
Γ. Γεννηματά.

Ακολουθώντας στη συνέχεια νότια την οδό Γ. Γεν−
νηματά προχωράμε μέχρι τη συνάντηση της με την 
Περιφερειακή οδό, την οποία ακολουθούμε δυτικά προς 
Εύοσμο μέχρι συναντήσεως της οδού Ιθάκης.

Ακολουθώντας την οδό Ιθάκης νότια μέχρι συναντή−
σεως με την οδό 17 Νοέμβρη, όπου και συνεχίζουμε επί 
της τελευταίας ανατολικά μέχρι συνάντησης με την 
οδό Νίκης.

Στη συνέχεια ακολουθώντας την οδό Νίκης νότια μέ−
χρι συναντήσεως με την οδό Μαυρομιχάλη την οποία 
ακολουθούμε δυτικά μέχρι συναντήσεως με την οδό 
Ακρίτα.

Από εκεί συνεχίζοντας νότια επί της οδού Ακρίτα προ−
χωράμε μέχρι συνάντησης αυτής με την οδό Καραολή 
και Δημητρίου την οποία ακολουθούμε ανατολικά μέχρι 
συνάντησης με τη Λεωφ. Δενδροποτάμου.

Ακολουθώντας στη συνέχεια τη Λεωφ. Δενδροποτά−
μου με κατεύθυνση προς Μενεμένη προχωράμε μέχρι 
συναντήσεως αυτής με την οδό 28ης Οκτωβρίου, την 
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οποία ακολουθούμε μέχρι συνάντησής της με την οδό 
Ι. Γωγούση.

Στη συνέχεια ακολουθώντας την οδό Ι. Γωγούση προ−
χωράμε μέχρι συνάντησής της με την οδό Κολοκοτρώνη 
την οποία ακολουθούμε μέχρι συνάντηση της με την 
οδό Λαγκαδά (Κωνσταντινουπόλεως) όπου και η αφε−
τηρία περιγραφής των ορίων.

2. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από την ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σταυρούπολης.

3. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύ−
ρωση των Πρακτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2007

Ο Διοικητής−Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ

F
(5)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στον ΠΑΡΤΣΑΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Χρυ−
σοστόμου.

  Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2030/4.4.2007 απόφαση της Εντεταλ−
μένη Συμβούλου Αθηνών χορηγείται στον ΠΑΡΤΣΑΦΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Η Εντεταλμένη Σύμβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 1496 (6)
Παροχή άδειας για τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφα−

λαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙ−
ΣΤΗ ΑΕΔΑΚ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(ΑΠΟΦΑΣΗ 212/13.4.2007)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3283/2004 «Ανώνυ−

μες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανι−
σμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία 
κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/2.11.2004).

2. Την υπ’ αριθμ. 25/413/8.2.2007 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτρο−
πή, στο Γενικό Διευθυντή, και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρε−
σιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.» (ΦΕΚ 
Β΄300/6.3.2007).

3. Την υπ’ αριθμ. 36730/Β.903/15.9.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαμόρφωση 
των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄ 
1492/10.10.2006).

4. Τις από 23.3.2007 και 12.3.2007 επιστολές της εται−
ρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΔΑΚ, τα πρακτικά των από 
15.2.2007 και 1.12.2006 συνεδριάσεων του διοικητικού 
της συμβουλίου και το από 5.3.2007 σχέδιο σύμβασης 
συγχώνευσης των υπό συγχώνευση αμοιβαίων κεφα−
λαίων.

5. Την από 29.3.2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Χορή−
γησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαια−
γοράς, αποφασίζει:

Παρέχει άδεια για τη συγχώνευση των αμοιβαίων κε−
φαλαίων «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ YieldPlus ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙ−
ΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» δι’ απορροφήσεως του δεύ−
τερου από το πρώτο, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης 
συγχώνευσης που υπέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΔΑΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16, Απριλίου 2007

Ο Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΜΕΑΣ

F
    (7)

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος SPEDAMYL. 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 21620/29.3.2007 απόφαση του ΕΟΦ 
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της 
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η 
άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος 
SPEDAMYL.

Μορφή Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2,5mg/
TAB

Δικαιούχου σήματος HELP ABEE Υπεύθυνος κυκλο−
φορίας HELPABEE

Διότι:
Δεν υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ, εντός της ταχθείσης 

προθεσμίας οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας/βιοδιαθεσιμότη−
τας, που αφορούν σε μετεγκριτική δέσμευση της άδειας 
κυκλοφορίας.

  Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(8)
    Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος ALFURAL. 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 21619/29.3.2007 απόφαση του ΕΟΦ 
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της 
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η 
άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος 
ALFURAL.

Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2,5mg/
TAB

Δικαιούχου σήματος: RAFARM ΑΕΒΕ
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: RAFARM ΑΕΒΕ
Διότι:
Δεν υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ, εντός της ταχθείσης 

προθεσμίας οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας/βιοδιαθεσιμότη−
τας, που αφορούν σε μετεγκριτική δέσμευση της άδειας 
κυκλοφορίας.

  Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
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(9)
    Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος ALFUPROST. 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 21613/29.3.2007 απόφαση του ΕΟΦ 
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της 
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η 
άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος 
ALFUPROST.

Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2,5mg/
TAB

Δικαιούχου σήματος: MEDIFAR LTD, ENGLAND
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: FARMEDIAAE
Διότι:
Δεν υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ, εντός της ταχθείσης 

προθεσμίας οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας/βιοδιαθεσιμότη−
τας, που αφορούν σε μετεγκριτική δέσμευση της άδειας 
κυκλοφορίας.

  Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(10)
    Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος ERGOCRIST. 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 21614/29.3.2007 απόφαση του ΕΟΦ 
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 
της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)83657/2005, 
η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος 
ERGOCRIST.

Μορφή: Δισκίο 6mg/TAB
Δικαιούχου σήματος: SANOPHARM ΑΕ
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: SANOPHARM AE
Διότι:
Δεν υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ, εντός της ταχθείσης 

προθεσμίας οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας/βιοδιαθεσιμότη−
τας, που αφορούν σε μετεγκριτική δέσμευση της άδειας 
κυκλοφορίας. 

 Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(11)
    Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος GUADAL. 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 21616/29.3.2007 απόφαση του ΕΟΦ 
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 
της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)83657/2005, 
η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος 
GUADAL.

Μορφή: Δισκίο 6mg/TAB
Δικαιούχου σήματος: RAFARM ΑΕΒΕ
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: RAFARM ΑΕΒΕ
Διότι:
Δεν υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ, εντός της ταχθείσης 

προθεσμίας οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας/βιοδιαθεσιμότη−
τας, που αφορούν σε μετεγκριτική δέσμευση της άδειας 
κυκλοφορίας. 

 Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

(12)
    Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος ERGOBEL. 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 21617/29.3.2007 απόφαση του ΕΟΦ 
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 
της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)83657/2005, 
η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος 
ERGOBEL.

Μορφή: Δισκίο 6mg/TAB
Δικαιούχου σήματος: COUP ABEE
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: COUP ABEE
Διότι:
Δεν υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ, εντός της ταχθείσης 

προθεσμίας οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας/βιοδιαθεσιμότη−
τας, που αφορούν σε μετεγκριτική δέσμευση της άδειας 
κυκλοφορίας. 

 Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)

    Στην υπ’ αριθμ. 54540/Β7 (ΦΕΚ 1022/Β΄/24.7.2003) υπουρ−
γική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 415/26.3.2006 
τ. Β΄ και αφορά στην πρώτη σελίδα, στο υπ’ αριθμ. 
5 περιεχόμενο μετά το «...Τεχνολογίες και Διοίκηση...», 
προστίθεται το «...Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με 
νεώτερες αποφάσεις.

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

(14)
      Στην υπ’ αριθμ. 258/2664/23.2.2007 απόφαση του Γενι−

κού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Σύστασης 
της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περι−
φέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις της πε−
ρίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 
και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της » που 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 527/13.4.2007 τ.Β΄, γίνεται η 
εξής διόρθωση − συμπλήρωση:

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθεται και 
− Εκπρόσωπος Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών. 

 (Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)
F

(15)
      Στην υπ’ αριθμ. 2635/2.3.2007 απόφαση του Νομάρχη 

Ευβοίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 477/Β΄/5.4.2007, 
γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Σελίδα 9655: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
όπου «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού απασχο−

λούμενου στο πρόγραμμα ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2006»,
αντικαθίσταται από: «Υπερωριακή απασχόληση προ−

σωπικού απασχολούμενου στο πρόγραμμα ΔΑΚΟΚΤΟ−
ΝΙΑΣ 2007».

2. Σελίδα 9657: Αριθμ. 2635 (3)
όπου αναφέρεται «Υπερωριακή απασχόληση προσω−

πικού απασχολούμενου στο πρόγραμμα ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 
2006»,

αντικαθίσταται από «Υπερωριακή απασχόληση προ−
σωπικού απασχολούμενου στο πρόγραμμα ΔΑΚΟΚΤΟ−
ΝΙΑΣ 2007».
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3. Σελίδα 9657: Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ έχοντας υπό−
ψη:

όπου αναφέρεται:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και κ.λ.π. του Δημοσίου» στο ΦΕΚ 
297 τ. Α΄/23.12.2003.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
ΦΕΚ 180/9.9.1999 τ. Α΄ «Περί συλλογικών διαπραγματεύ−
σεων στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασι−
ούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Περί 
αναπροσαρμογής συντάξεων πολιτικών συμβασιούχων 
του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και 
άλλες δαπάνες που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57/18.3.1998 
τ. Α΄».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 «Περί 
διεπαγγελματικών οργανώσεων και ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154/30.7.1999 
τ. Α΄».

5. Το π.δ. 30/1996 ΦΕΚ 21/2.2.1996 τ. Α΄ που αφορά 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

6. Την απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών−Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αριθμ. 
123877 ΦΕΚ 775/Β/9.6.2005.

7. Το υπ’ αριθμ. 116855/9.3.2006 έγγραφο της Δ/νσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Διενέργεια 
διαγωνισμών δακοκτονίας το έτος 2006». 

8. Την με Α.Π. =15933/27.12.2005 απόφαση του Νομάρχη 
Εύβοιας για την έγκριση της διεξαγωγής της δακοκτο−
νίας το 2006 στο Νομό μας.

9. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Εύβοιας που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με την καθιέρωση υπερωριακής κλπ 
εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2006 έως 
31.12.2006 για την ολοκλήρωση του προγράμματος δα−
κοκτονίας του έτους 2006.

Αντικαθίσταται από:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και κ.λ.π. του Δημοσίου» στο ΦΕΚ 
297 τ. Α΄/23.12.2003.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
ΦΕΚ 180/9.9.1999 τ. Α΄ «Περί συλλογικών διαπραγματεύ−
σεων στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασι−
ούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Περί 
αναπροσαρμογής συντάξεων πολιτικών συμβασιούχων 
του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και 
άλλες δαπάνες που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57/18.3.1998 
τ. Α΄».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 «Περί 
διεπαγγελματικών οργανώσεων και ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154/30.7.1999 
τ. Α΄».

5. Το π.δ. 30/1996 ΦΕΚ 21/2.2.1996 τ. Α΄ που αφορά 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

6. Το υπ’ αριθμ. 116921/5.3.2007 έγγραφο της Δ/νσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Υπερωριακή 
με αμοιβή εργασία και εκτός έδρας μετακινήσεις στους 
Υπαλλήλους των Ν.Α. που ασχολούνται με το Πρόγραμ−
μα δακοκτονίας το 2007».

7. Την υπ’ αριθμ. =2628/2.3.2007 απόφαση του Νομάρχη 
Εύβοιας για την έγκριση της διεξαγωγής της δακοκτο−
νίας το 2007 στο νομό μας.

8. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Εύβοιας που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με την καθιέρωση υπερωριακής κλπ 
εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2007 έως 
31.12.2007 για την ολοκλήρωση του προγράμματος δα−
κοκτονίας του έτους 2007.

4. Στη σελίδα 9658: αποφασίζει
όπου αναφέρεται «Εγκρίνει και κατανέμει τις ώρες 

υπερωριακής απασχόλησης τόσο τις απογευματινές 
όσο και των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για τους 
υπαλλήλους που θα απασχοληθούν με το πρόγραμμα 
καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς κατά το έτος 
2006 και το χρονικό διάστημα 1.3.2006 μέχρι 31.12.2006. 
ως εξής:»

Αντικαθίσταται από «Εγκρίνει και κατανέμει τις ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης τόσο τις απογευματινές 
όσο και των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για τους 
υπαλλήλους που θα απασχοληθούν με το πρόγραμμα 
καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς κατά το έτος 
2007 και το χρονικό διάστημα 1.3.2007 μέχρι 31.12.2007. 
ως εξής:» 

 (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας)  
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• 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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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