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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 118723/Δ2
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35557/Δ2/9.4.2003 υπουργι−
κής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην
πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθί−
ων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολείων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
(ΦΕΚ 465/τ.Β΄/2003), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 46831/Δ2/14.5.2003 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
636/τ.Β/2003) και την υπ’ αριθμ. 55127/Δ2/11.6.2004
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ937/τ.Β΄/2004).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις»,
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β) του άρθρου 1 παρ. 7 του ν. 2942/2001 «Πρόσληψη
αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυ−
μπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 202/Α΄),
γ) των άρθρων 6 και 7 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση
θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
δ) του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138Α),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 608Β΄).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα
επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Στο άρθρο 8, παρ. 8, περ. στ΄ της υπ’ αριθμ. 35557/
Δ2/9.4.2003 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 465/τ.Β΄) προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το εν λόγω πιστοποιητικό έχει ισχύ τριών (3) ετών
. Κατά τις προσλήψεις εντός της πενταετίας οι επα−
ναπροσλαμβανόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυ−
ρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού στη Διεύθυνση
πρόσληψης τους».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΑΛΟΣ

F
Αριθμ. 17981
(2)
Διορισμός Μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών
Επιτάξεων Νομού Μαγνησίας για το έτος 2007.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4442/1929 «Περί Στρατιωτικών και Ναυτικών
Εισφορών και Ναυλώσεων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 1649/1986.
3. Την πάγια διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού
υπ’ αριθμ. 8/11/1980 «Περί των Διοικητικών Δικαστηρίων
Στρατιωτικών Επιτάξεων (αρθρ, 9 παρ. 1 ν. 1649/1986).
4. Το π.δ. 115/1984 «Διορισμός των Μελών των Διοικη−
τικών Δικαστηρίων περί Στρατιωτικών Επιτάξεων (ΦΕΚ
39/84 τ.Α΄).
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.851/10/60782/Σ.7986/12.10.2006 έγγρα−
φο της Μεραρχίας Υποστηρίξεως.
6. Το υπ’ αριθμ. 532/19.10.2006 έγγραφο του Πρωτω−
δικείου Βόλου.
7. Το υπ’ αριθμ. 17891/20.10.2006 έγγραφο της Α΄ Δ.Ο.Υ.
Βόλου, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρα−
τιωτικών Επιτάξεων Νομού Μαγνησίας για το έτος 2007
τους κάτωθι:
Α. Τακτικά Μέλη:
α. Τον Πρωτοδίκη Κατέρη Βασίλειο
β. Τον Πρωτοδίκη Γιάνναρο Παναγιώτη
γ. Τον Τχη (ΠΖ) Παλάσκα Ελευθέριο της 1ης ΤΑΞΥΠ

δ. Τον Λγο (ΤΧ) Τρίμμη Νικόλαο της 1ης ΤΑΞΥΠ
ε. Τον υπάλληλο της Α΄ Δ.Ο.Υ Βόλου Λαγό Νικόλαο
Β. Αναπληρωματικά Μέλη:
α. Την Πρωτοδίκη Μπουρνά Βασιλική
β. Την Πρωτοδίκη Πιπίνη Άννα
γ. Τον Ανχη (ΥΠ) Φράγκο Νικόλαο της 1ης ΤΑΞΥΠ
δ. Τον Λγο (ΥΚ) Χατζηεφραιμίδη Ιορδάνη της 1ης ΤΑΞΥΠ
ε. Τον υπάλληλο της Α΄ Δ.Ο.Υ. Βόλου Αποστολάκο
Δημήτριο.
Καθήκοντα Γραμματέα της Δ.Ε.Σ.Ε. θα εκτελεί ο Λαγός
Νικόλαος υπάλληλος της Α΄ Δ.Ο.Υ. Βόλου με αναπλη−
ρωτή του τον Αποστολάκο Δημήτριο επίσης υπάλληλο
της Α΄ Δ.Ο.Υ. Βόλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 26 Οκτωβρίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 17043
(3)
Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρ−
κειας έως 30.6.2007, από τον Δημοτικό Οργανισμό
Υγείας και Κοινωνικών θεμάτων Δήμου Βόλου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997.
2) Την υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ για
την πρόσληψη προσωπικού σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
3) Την υπ’ αριθμ. 58/2006 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Υγείας και Κοι−
νωνικών Θεμάτων Δήμου Βόλου.
4) Την υπ’ αριθμ. 16445/23.8.2006 σύμφωνη γνώμη του
Δημάρχου Βόλου.
5) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 8.465,50 €.
6) Το υπ’ αριθμ. 48865/11.9.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. για τις προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές
κατά το χρονικό διάστημα των εκλογών στους ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού.
7) Την από 31.8.2006 γνωμοδότηση του νομικού συμ−
βούλου της Επιχείρησης Στέφανου Καραγεώργου.
8) Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχείρη−
σης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου διάρκειας έως 30.6.2007, από τον Δημοτικό Οργανι−
σμό Υγείας και Κοινωνικών θεμάτων Δήμου Βόλου, ενός
(1) Ιατρού γενικής ιατρικής και ενός (1) Φυσιοθεραπευτή,
για την συνέχιση του εγκεκριμένου από τη Περιφέρεια
Θεσσαλίας προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντί−
δας Ηλικιωμένων», που υλοποιεί ο Δημοτικός Οργανι−
σμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Δήμου Βόλου, και
το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 65% από την Ευρω−
παϊκή Ένωση και κατά 35% από Εθνικούς πόρους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 26 Οκτωβρίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
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Αριθμ. 17308
(4)
Έγκριση Πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρ−
κειας έως 30.6.2007, από τον Δημοτικό Οργανισμό
Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Δήμου Βόλου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997.
2) Την υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ για τη πρόσληψη προσωπικού σε Επιχειρήσεις των
ΟΤΑ.
3) Την υπ’ αριθμ. 85/2006 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Υγείας και Κοι−
νωνικών θεμάτων Δήμου Βόλου.
4) Την υπ’ αριθμ. 19132/5.10.2006 σύμφωνη γνώμη του
Δημάρχου Βόλου.
5) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 8.800,00 €.
6) Το υπ’ αριθμ. 48865/11.9.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. για τις προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές
κατά το χρονικό διάστημα των εκλογών στους ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού.
7) Την από 4.10.2006 γνωμοδότηση του νομικού συμ−
βούλου της Επιχείρησης Στέφανου Καραγεώργου.
8) Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχείρη−
σης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης
έργου διάρκειας έως 30.6.2007, από τον Δημοτικό Ορ−
γανισμό Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Δήμου Βό−
λου, τριών (3) Ζωγράφων αποφοίτων Καλών Τεχνών ,
για την συνέχιση του εγκεκριμένου από το Υπουργείο
Απασχόλησης προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιού», που υλοποιεί ο Δήμος στη Νε−
άπολη Βόλου, και το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά
55% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 45% από Εθνι−
κούς πόρους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 26 Οκτωβρίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 18774
(5)
Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ενιαία
Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου
Φαλάνης» Δήμου Γιάννουλης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/95.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του ν. 2503/
1997.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2469/1997.
4) Την υπ’ αριθμ. 2682/2001 (ΦΕΚ 597/2001/τ.Β΄) από−
φασή μας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας».
5) Την υπ’ αριθμ. 11581/20.6.1996 (ΦΕΚ 540/τ.Β΄/5.7.1996)
απόφασή μας περί σύστασης Νομικού Προσώπου με
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
Φαλάνης» Νομού Λάρισας.
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6) Την υπ’ αριθμ. 64854/Δ4/28.6.2006 απόφαση του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την οποία ιδρύθηκε το 2° 6/θέσιο Δημοτικό
Σχολείο Φαλάνης.
7) Την υπ’ αριθμ. 66594/Δ4/3.7.2006 απόφαση του
ΥΠ.Ε.Π.Θ., με την οποία υποβιβάστηκε το 1° Δημοτικό
Σχολείο Φαλάνης από 12/θέσιο σε 6/θέσιο.
8) Την υπ’ αριθμ. 135/2006 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Γιάννουλης, με την οποία καταρ−
γείται η «Σχολική Επιτροπή του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Φαλάνης» και συστήνεται Νομικό Πρόσωπο με την επω−
νυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Δημοτικού
Σχολείου Φαλάνης Δήμου Γιάννουλης».
8) Το γεγονός ότι το 1° Δημοτικό Σχολείο θα συστε−
γάζεται με το 2° Δημοτικό Σχολείο στο ίδιο κτίριο στη
Φαλάνη, αποφασίζουμε:
Α. Καταργούμε την υπ’ αριθμ. 11581/20.6.2006 απόφαση
μας με την οποία συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου
Φαλάνης».
Β.1) Συστήνουμε Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Δημοτικού Σχο−
λείου Φαλάνης» Δήμου Γιάννουλης, η οποία συμπερι−
λαμβάνει τις Σχολικές μονάδες 1° Δημοτικό Σχολείο
Φαλάνης και 2° Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης.
2) Το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο Θα διοικείται από
7μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:
α) τρεις Δημοτικούς Συμβούλους
β) τον Διευθυντή ή Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού
Σχολείου
γ) τον Διευθυντή ή την Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού
Σχολείου και
δ) τους εκάστοτε εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέ−
ων και Κηδεμόνων των ανωτέρω Σχολικών Μονάδων.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο δήμαρ−
χος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή άλλο μέλος αιρετό
ή μη, που ορίζεται από αυτούς.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της συ−
νιστώμενης με την απόφαση αυτή Σχολικής Επιτροπής
λήγει με τη λήξη της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου
2003−2006.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί την Δημοτική και Κοινοτική περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής
εκλέγει τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του.
3) Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φω−
τισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.
β. Η αμοιβή καθαριστριών.
γ. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των σχολείων και των κάθε είδους εξοπλισμού τους.
δ. Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των
σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βι−
βλία για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες.
ε. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων και
στ. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχο−
λικών Μονάδων.
4) Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:
α. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
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β. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Γιάννουλης.
γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
δ. Πρόσοδοι από την περιουσία του.
5) Περιουσία:
Σχολικός κλήρος 124.587 τ.μ. του πρώην Δημοτικού
Σχολείου Φαλάνης.
6) Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστή−
ριο και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
7) Κάλυψη δαπάνης.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους
6.000 € για το τρέχον οικονομικό έτος και 30.000 € για
το επόμενο έτος.
Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Γιάννουλης με στοιχεία Κ.Α.
02.00.6711.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 6 Νοεμβρίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γ. ΣΑΚΚΑΣ
F
(6)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΦΑ − ΖΗΤΑ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του
ν.3299/2004.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/11454/Π/11/4/00062/Ε/ν.3299/2004/
10.11.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ιόνιων Νησιών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΛΦΑ − ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «Α−Ζ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»), για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μί−
σθωσης, που αφορά την ίδρυση μονάδας παραγωγής
ασφαλτομιγμάτων, στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑ−
ΡΥΠΑΤΑΔΩΝ», του Δήμου ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, του Νομού ΚΕΡ−
ΚΥΡΑΣ, δυναμικότητας 90−130 τόνων ανά ώρα, συνολικής
δαπάνης ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιά−
δων (1.750.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:
α) δαπάνη τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακο−
σίων εννέα (426.509) ευρώ, η οποία αφορά τη συμβατική
επένδυση, με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό
επιχορήγησης ύψους εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακο−
σίων τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (170.603,60 €),
β) δαπάνη ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι τριών
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός (1.323.491) ευρώ, η
οποία αφορά την επένδυση με χρηματοδοτική μίσθωση,
με ποσοστό επιδότησης 40%, δηλαδή ποσό επιδότησης
ύψους πεντακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων
ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (529.396,40 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έξι (6) νέες θέσεις
εργασίας (Ε.Μ.Ε. 6).
Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 75η/11.10.2006).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
F
(7)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στην Ηλιοπούλου Γεωργία του Καρυοφύλλη.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 5178/2006 απόφαση του Νομάρχη
Έβρου, χορηγείται στην Ηλιοπούλου Γεωργία του Κα−
ρυοφύλλη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Σ. ΔΑΓΚΑΚΗ − ΓΙΑΣΛΑ
F
(8)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Καρανικολή Ειρήνη του Νικηφό−
ρου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 6874/9.10.2006 απόφαση του Νο−
μάρχη Πειραιά, χορηγείται στην Καρανικολή Ειρήνη του
Νικηφόρου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΒΑΣ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
F
Απόφαση 22/396
(9)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Δια−
κανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυ−
λων Αξιών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 58 του ν. 2396/1996
(ΦΕΚ Α/73/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες
στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαί−
ων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» όπως
ισχύουν καθώς και του άρθρου 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ
Α/228/11.11.1997) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ
Α/152/19.6.2003) για την «Ίδρυση και εποπτεία χρηματι−
στηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρη−
ματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/304/10.06.2004 (ΦΕΚ Β/300/16.6.2004)
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς «Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρι−
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σης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών»,
όπως ισχύει.
4. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 269/27.7.2006
συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξι−
ών Α.Ε.
5. Την επιστολή υπ’ αριθμ. 19887/29.8.2006 του Κεντρι−
κού Αποθετηρίου Αξιών.
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), απο−
φασίζει ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εκκα−
θάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλ−
λαγών επί Άυλων Αξιών που υιοθετήθηκαν κατά την
υπ’ αριθμ. 269 συνεδρίαση του Κεντρικού αποθετηρίου
Αξιών Α.Ε. της 27.7.2006.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση
της στο Φ.Ε.Κ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2006
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ
F
Απόφαση 32/400
(10)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφασης
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λει−
τουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901
Β/16.6.2004).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ
228Α/11.11.1997), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248Α/3.11.1998) «Ρυθμίσεις
θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση
Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Ορ−
γανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ) και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 58 του ν. 2396/1996
(ΦΕΚ 73Α/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον
τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων
των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» όπως
ισχύει καθώς και του άρθρου 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ
137Α/11.11.1997) όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κα−
νονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»
(ΦΕΚ Β 901/16.6.2004), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 25437/5.10.2006 επιστολή του Κεντρι−
κού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζει ομόφωνα:
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Άρθρο 1
Την προσθήκη άρθρου 48Α στην υπ’ αριθμ.
3/304/10.06.2004 απόφαση (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του
Συστήματος Άυλων Τίτλων» όπως ισχύει, ως εξής:
«Άρθρο 48Α
Καταχώρηση εμπράγματων χρηματοοικονομικών
ασφαλειών επί αξιών
1. Για την καταχώρηση από τους Χειριστές στο Σ.Α.Τ.
εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνα
με τον ν.3301/2004, όπως ισχύει επί αξιών ακολουθείται
η εξής διαδικασία:
α. Προηγείται η δημιουργία Λογαριασμού Χειριστή
σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού,
στον Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή /ασφαλειοδότη
για τις αξίες που αποτελούν αντικείμενο της εμπράγμα−
της ασφάλειας οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες
στον Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή.
β. Στη συνέχεια ο Χειριστής εισάγει ένδειξη εμπράγ−
ματης ασφάλειας του ν. 3301/2004, όπως ισχύει, στις ως
άνω αξίες που βρίσκονται στον Λογαριασμό Χειριστή
του ασφαλειοδότη και καταχωρεί, δυνάμει των όρων της
συμβάσεως εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφά−
λειας, την τυχόν επέκταση της εμπράγματης ασφάλει−
ας σε αξίες που θα προκύψουν από εταιρικές πράξεις,
τον δικαιούχο συμμετοχής σε γενική συνέλευση, τον
δικαιούχο άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας, απόληψης
μερίσματος και προτίμησης.
2. Σε περίπτωση εκποίησης σύμφωνα με τον
ν.3301/2004, η ασφαλειολήπτης υποχρεούται να δηλώσει
εγγράφως προς το Κ.Α.Α. την εκποίηση και το μέλος του
Χρηματιστηρίου που θα προβεί στην εκποίηση. Το Κ.Α.Α.
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Η άρση της καταχώρησης της εμπράγματης ασφά−
λειας και η συνακόλουθη αποδέσμευση των βεβαρημέ−
νων αξιών γίνεται στο Σ.Α.Τ. από το Χειριστή συνεπεία
αποσβέσεως της εμπράγματης ασφάλειας σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο νόμο.
4. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε γενική συνέλευση,
άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας, απόληψης μερίσμα−
τος και προτίμησης, γεννώνται είτε στο πρόσωπο του
ασφαλειοδότη είτε στο πρόσωπο του ασφαλειολήπτη,
δυνάμει των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, όπως
αυτοί έχουν αποτυπωθεί με ευθύνη των συμβαλλομένων
μερών στην αίτηση καταχώρησης της εμπράγματης
ασφάλειας που υποβάλλεται στον Χειριστή».
Άρθρο 2
Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 της υπ’ αριθμ.
3/304/10.06.2004 (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004) απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας
του Συστήματος Άυλων Τίτλων» όπως ισχύει, αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. Οι αξίες που έχουν προσωρινά μεταφερθεί είτε
με Αρχείο Κατανομής, είτε με εφαρμογή αλγορίθμου,
από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας στους
Λογαριασμούς των δικαιούχων, καταχωρούνται οριστικά
σε αυτούς την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης
τους στο Χ.Α. Εφόσον έχει παρέλθει η ημέρα έναρξης
διαπραγμάτευσης των αξιών αυτών, η καταχώρηση θεω−
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ρείται οριστική αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά
τους. Αξίες που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο
Χ.Α. και ταυτόχρονα τίθενται σε καθεστώς αναστολής
διαπραγμάτευσης καταχωρούνται οριστικά στους Λο−
γαριασμούς των δικαιούχων την επόμενη εργάσιμη της
ημέρας έγκρισης της εισαγωγής από το Χ.Α.»
Άρθρο 3
Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 της υπ’ αριθμ.
3/304/10.06.2004 (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004) απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας
του Συστήματος Άυλων Τίτλων» όπως ισχύει, αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. Η μεταφορά των αξιών από το Μεταβατικό Λο−
γαριασμό της Εκδότριας στους Λογαριασμούς των δι−
καιούχων διενεργείται από το Κ.Α.Α. δύο ημέρες πριν
από την έναρξη διαπραγμάτευσης των αξιών αυτών
στο Χ.Α.. Σε αυτό το χρονικό διάστημα των δύο ημε−
ρών, οι Χειριστές μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες
μέσω του Σ.Α.Τ. για τη μεταφορά των αξιών αυτών. Οι
ως άνω μεταφερθείσες αξίες καταχωρούνται οριστικά
στους Λογαριασμούς των δικαιούχων και γίνονται δι−
αθέσιμες την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης τους
στο Χ.Α. Αξίες που εισάγονται προς διαπραγμάτευση
στο Χ.Α. και ταυτόχρονα τίθενται σε καθεστώς αναστο−
λής διαπραγμάτευσης καταχωρούνται οριστικά στους
Λογαριασμούς των δικαιούχων την επόμενη εργάσιμη
της ημέρας έγκρισης της εισαγωγής από το Χ.Α. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 36 του παρόντος Κα−
νονισμού».
Άρθρο 4
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει δεκαπέντε (15) ημέρες από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2006
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ
F
Aπόφαση 33/400
(11)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Δια−
κανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυ−
λων Αξιών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 58 του ν. 2396/1996
(ΦΕΚ Α/73/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες
στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαί−
ων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» όπως
ισχύουν καθώς και του άρθρου 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ
228 Α΄/11.11.1997) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ
Α/152/19.6.2003) για την «Ίδρυση και εποπτεία χρηματι−
στηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρη−

ματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/304/10.06.2004 (ΦΕΚ Β/300/16.6.2004)
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς «Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρι−
σης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών»,
όπως ισχύει.
4. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 272/5.10.2006
συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξι−
ών Α.Ε.
5. Την επιστολή υπ’ αριθμ. 25451/5.10.2006 του Κεντρι−
κού Αποθετηρίου Αξιών.
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), απο−
φασίζει ομόφωνα:
1. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του «Κανονισμού Εκκα−
θάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλ−
λαγών επί Άυλων Αξιών» που υιοθετήθηκαν κατά την
υπ’ αριθμ. 272 συνεδρίασης του Κεντρικού αποθετηρίου
Αξιών Α.Ε. της 5.10.2006.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της
στο Φ.Ε.Κ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2006
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ
F
Aριθμ. ΔΚ2/29826
(12)
Μετονομασία της ειδικότητας «Ειδικός Υδροθεραπείας−
Λουτροθεραπείας» σε «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε
Ιαματικές Πηγές και Λουτρά».
ΤΟ ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ.Α΄) «Εθνικό
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ1/Ε/6170/20.7.1993 Από−
φασης του Υπουργού Ε.Π.Θ. «Σύσταση, συγκρότηση,
σύνθεση, λειτουργία, αρμοδιότητες και λοιπά θέματα
Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 544/Β΄/1993), όπως τροποποιήθηκε, συ−
μπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το υπ’ αριθμ. 411/1972 β.δ., που καθορίζει τα δικαιώ−
ματα και τις υποχρεώσεις των Φυσικοθεραπευτών.
4. Το υπ’ αριθμ. 90/1995 π.δ., που κατοχυρώνει τα επαγ−
γελματικά δικαιώματα των φυσικοθεραπευτών, Πτυ−
χιούχων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
5. Τον Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητας «Ειδικός
Υδροθεραπείας και Λουτροθεραπείας», όπως εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. 15/18.5.1996 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
6. Τα υπομνήματα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσι−
κοθεραπευτών (Αρ. Πρωτ. 4043/22.9.1998, 4056/13.2.1999
και 4084/26.1.1999 του Ο.Ε.Ε.Κ.), με τα οποία ζητούν τη
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μετονομασία της, εν θέματι, ειδικότητας, με ταυτόχρονη
αλλαγή του Profile επαγγελματικής δραστηριότητας και
του εκπαιδευτικού προγράμματος.
7. Τα πρακτικά των υπ’ αριθμ. 20/31.11.1998 και
27/26.1.1999, συνεδριάσεων της Ε.Ε.Κ.Ε.Δ,, με την οποία
εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Ε.Κ. την
αλλαγή του τίτλου της ειδικότητας «Ειδικός Υδροθερα−
πείας Λουτροθεραπείας», με τον δόκιμο τίτλο «Βοηθός
Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά».
8. Το γεγονός ότι οι ανάγκες της αγοράς επιβάλλουν τη
λειτουργία της ειδικότητας που θα παράγει στελέχη ικανά
να προσφέρουν υπηρεσίες σε ιαματικές πηγές και λουτρά,
με την καθοδήγηση και επίβλεψη φυσικοθεραπευτή.
9. Το σχετικό υπ’ αριθμ. Φ2/2/2010/3.7.1998 έγγραφο
του Τ.Ε.Ι. Αθηνών.
10. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/5.2.1999 (θέμα 3α)
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζει:
1. Τη μετονομασία της ειδικότητας«Ειδικός Υδροθερα−
πείας Λουτροθεραπείας» σε «Βοηθός Φυσιοθεραπευτή
σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά». Η νέα ονομασία, όπως
προτείνεται, θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηνο 1999.
2. Την προσαρμογή του Job Profile και τη Στοχοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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(15)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιο−
σκευάσματος MELCAM.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με τις υπ’ αριθμ. 67958, 67959/1.11.2006 αποφάσεις του
ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3
της παραγράφου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης
Α6/9392/1991, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό ιδι−
οσκεύασμα MELCAM.
Δραστική ουσία: MELOXICAM
Μορφή/Περιεκτικότητα: Δισκίο 7,5 mg/TAB και 15 mg/
TAB
Δικαιούχος προϊόντος: NOVOPHARM LTD, U.K.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: NOVOPHARM LTD, U.Κ.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(16)

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
F
(13)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό
χώρου CARCLIN PRO DES.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 67255/31.10.2006 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργικής
απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/1994 τ.Β΄) η άδεια κυκλο−
φορίας στο απολυμαντικό χώρου CARCLIN PRO DES.
Μορφή: Υγρό
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: HENKEL HELLAS ABEE.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(14)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιο−
σκευάσματος ZALMEX.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με τις υπ’ αριθμ. 505, 504/26.10.2006 αποφάσεις του
ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3
της παραγράφου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης
Α6/9392/1991, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό ιδι−
οσκεύασμα ZALMEX.
Δραστική ουσία: AMLODIPINE BESILATE
Μορφή/Περιεκτικότητα: Δισκία 5mg/TAB και 10mg/TAB
Δικαιούχος προϊόντος: DEMO ABEE
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: DEMO ABEE.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

Στο ΦΕΚ 1546/Β΄/20.10.2006, στο οποίο δημοσιεύθηκε
η υπ’ αριθμ. 38912/9.10.2006 απόφαση των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τη σύστα−
ση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, στη σε−
λίδα 21030, στον πίνακα, στη στήλη γ΄ στη σειρά 15η,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ»,
στο ορθό «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ».
(Από το Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης)
F
(17)
Στην υπ’ αριθμ. 10077/2.11.2004 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας − Θράκης,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1654/8.11.2004 (τ.Β΄) και αφο−
ρά την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της Ομογενούς
ΑΛΑΣΑΝΙΑ ΒΙΟΛΑ και των ανηλίκων τέκνων της επιφέ−
ρονται οι εξής διορθώσεις:
α) Ως προς τον εξελληνισμό του επωνύμου τους, ο
οποίος εσφαλμένα έγινε, ενώ η ανωτέρω ομογενής δεν
τον επιθυμούσε και
β) Το ανήλικο τέκνο της που εμφανίζεται με τα στοι−
χεία ΑΛΑΣΑΝΙΑ ΔΜΗΤΡΟ είναι φυσικό τέκνο της ιδίας
υιοθετημένο από τον σύζυγο της, στη διόρθωση της
απόφασης
στο ορθό αναγράφουμε την απόφαση του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Καβάλας, που συνηγορεί ως προς
την υιοθεσία του.
(Από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης)
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
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