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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. A.Σ. 72α/7039α/Ζ2 (1)
Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων 

Ν. Ξάνθης και Ν. Ροδόπης.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 παρ. 2 και 7 του 

ν. 694/1977 (Φ.Ε.Κ. 264/16.9.1977, τ.Α΄) «Περί Μειονοτικών 
Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητος εις Δ. Θρά−
κην».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 9 και 4 παρ. 1 του 
ν. 695/1977 (Φ.Ε.Κ. 264/16.9.1977, τ.Α΄) «Περί ρυθμίσεως 
θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσω−
πικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παι−
δαγωγικής Ακαδημίας».

3. Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 1024/1979 (Φ.Ε.Κ. 288/ 
28.12.1979, τ.Α΄) «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και 
βαθμών διά τους Μουσουλμάνους Δημοσίους εκπαι−
δευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών 
Σχολείων Δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, του τρόπου 
διορισμού αυτών και ρυθμίσεως θεμάτων υπηρεσιακής 
καταστάσεως αυτών».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2341/1995 (Φ.Ε.Κ. 
208/6.10.1995, τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού 
προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της 
Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλ−
λες διατάξεις»

5. Το άρθρο 1 του π.δ. 98/2007 (Φ.Ε.Κ. 121/7.6.2007, τ.Α΄) «Σύ−
σταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτι−
κούς λειτουργούς των μειονοτικών σχολείων της Θράκης».

6. Το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 39/1992 (Φ.Ε.Κ. 19/14.2.1992, 
τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θρά−
κης».

7. Το Κεφ. Β΄ παρ. β΄ της υπ’ αριθμ. Ζ2/365/11.8.1992 
(Φ.Ε.Κ. 544/28.8.1992, τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «Ρύθμι−
ση Θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχο−
λείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 
όπως συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. Ζ2/102/8.4.1996 
(Φ.Ε.Κ. 270/23.4.1996, τ.Β΄) ομοία.

8. Το υπ’ αριθμ. Ζ2/163/18.3.1997 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

9. Την υπ’ αριθμ. Ζ2/182/29.4.1999 (Φ.Ε.Κ. 555/6.5.1999, 
τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Σύνθεση διδακτικού προσω−
πικού Μειονοτικών Σχολείων».

10. Την υπ’ αριθμ. Ζ2/451/31.10.2000 (Φ.Ε.Κ. 1378/9.11.2000, 
τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον Προϊστάμενο 
του Συντονιστικού Γραφείου των Μειονοτικών σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Μειονοτικής Εκπαί−
δευσης Θράκης».

11. Τις υπ’ αριθμ. ΓΡ.Π.Ε. 1/1673/14.12.2007 και Φ.2.1/Π.Ε. 
2106/4.12.2007 εισηγήσεις των Προϊσταμένων του 1ου 
Γραφείου Π.Ε. Ν. Ροδόπης και του 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. 
Ξάνθης, αντίστοιχα.

12. Την υπ’ αριθμ. Φ. 18.1/119/14.1.2008 εισήγηση του 
Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Θράκης.

13. Το πραγματικό γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί τα 
αριθμητικά στοιχεία των μαθητών που φοιτούν κατά την 
τελευταία τριετία στα αναφερόμενα μειονοτικά σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των παρα−
κάτω μειονοτικών σχολείων αρμοδιότητας του Συντο−
νιστικού Γραφείου μειονοτικών Σχολείων Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θράκης:

1. του 2/θέσιου μειονοτικού Σχολείου Χαμηλού Κέχρου 
του Ν. Ροδόπης.

2. του 2/θέσιου μειονοτικού Σχολείου Θεοτόκου του 
Ν. Ξάνθης.

3. Του 2/θέσιου μειονοτικού Σχολείου Ισαίας του Ν. 
Ξάνθης.

Β. Τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων, σε δα−
σκάλους του ελληνόφωνου και του μειονοτικού προ−
γράμματος των παρακάτω μειονοτικών σχολείων του 
Ν. Ξάνθης, ως εξής:

1. Ηλιόπετρας από 4/θέσιο σε 6/θέσιο, με 3 δασκάλους 
του ελληνόφωνου προγράμματος και 3 δασκάλους του 
μειονοτικού προγράμματος

2. Κύρνου από 4/θέσιο σε 6/θέσιο, με 3 δασκάλους 
του ελληνόφωνου προγράμματος και 3 δασκάλους του 
μειονοτικού προγράμματος

3. Χρύσας από 4/θέσιο σε 6/θέσιο, με 3 δασκάλους 
του ελληνόφωνου προγράμματος και 3 δασκάλους του 
μειονοτικού προγράμματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 21 Μαΐου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 54869/Α1 (2)
Ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής 

Παναγίας Θυμιανής, στην Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, 
Συβρίτου και Σφακίων.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του ν. 4149/1961 

(Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄) «περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη 
Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 6/2008 απόφαση του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

4. Την από 15.4.2008 πράξη της Ιεράς Επαρχιακής Συ−
νόδου της Εκκλησίας της Κρήτης (θέμα 5ο).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 1944).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ανασυνιστάται η Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Παναγί−
ας Θυμιανής, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου 
και Σφακίων, που εδρεύει στο Τοπικό Διαμέρισμα Χώρας 
Σφακίων, του Δήμου Σφακίων, του Νομού Χανίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 22 Μαΐου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. Φ.12.1/58333/Β3 (3)

Τροποποίηση απόφασης κοστολόγησης.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 23 του νόμου 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/ 

16.7.1982)
β) του άρθρου 3 του νόμου 2174/1993 (Φ.Ε.Κ. 210/τ.Α΄/ 

22.12.1993)
γ) του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νόμου 2233/1994 

(Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/31.8.1994)
δ) του άρθρου 43 παράγραφος 9 του νόμου 2413/1996 

(Φ.Ε.Κ. 124/τ.Α΄/17.6.1996)
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ε) του άρθρου 3 του νόμου 2454/1997 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α΄/ 
17.6.1997)

στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005) 
(Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/2005)

ζ) την υπ’ αριθμ. Φ.141/Β3/1402/1984 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Β΄/ 
20.3.1984) υπουργική απόφαση για την έκδοση και διακίνη−
ση των διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι., όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

η) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/5477/1993 (Φ.Ε.Κ. 951/τ.Β΄/1993) 
υπουργική απόφαση

θ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/52/1995 (Φ.Ε.Κ. 3/τ.Β΄/1995) 
υπουργική απόφαση

ι) την υπ’ αριθμ. Φ. 12.1/Β3/1138/1996 (Φ.Ε.Κ. 210/τ.Β΄/1996) 
κοινή υπουργική απόφαση

ια) την υπ’ αριθ. Φ.12.1/Β3/4111/1997 (Φ.Ε.Κ. 1010/τ.Β΄/1997) 
κοινή υπουργική απόφαση

ιβ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/5708/1997 (Φ.Ε.Κ. 64/τ.Β΄/1997) 
κοινή υπουργική απόφαση

ιγ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/4984/1998 (Φ.Ε.Κ. 1102/
τ.Β΄/1998) κοινή υπουργική απόφαση

ιδ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/1402/2000 (Φ.Ε.Κ. 453/τ.Β΄/ 
2000) κοινή υπουργική απόφαση

ιε) την υπ’ αριθμ. Φ. 12.1/Β3/1307/2001 (Φ.Ε.Κ. 577/τ.Β΄/ 
2001) κοινή υπουργική απόφαση

ιστ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/2959/2001 (Φ.Ε.Κ. 1267/τ.Β΄/ 
2001) κοινή υπουργική απόφαση

ιζ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/77716/Β3/2002 (Φ.Ε.Κ. 996/τ.Β΄/ 
2002) κοινή υπουργική απόφαση

ιη) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/80871/Β3/2003 (Φ.Ε.Κ. 1140/τ.Β΄/ 
2003) κοινή υπουργική απόφαση

ιθ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/99738/Β3/2004 (Φ.Ε.Κ. 1474/τ.Β΄/ 
2004) κοινή υπουργική απόφαση

κ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/136362/Β3/2005 (Φ.Ε.Κ. 1792/τ.Β΄/ 
2005) κοινή υπουργική απόφαση

κα) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/115511/Β3/2006 (Φ.Ε.Κ. 1673/τ.Β΄/ 
2006) κοινή υπουργική απόφαση

κβ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/52203/Β3/2008 (Φ.Ε.Κ. 787/τ.Β΄/ 
2008) κοινή υπουργική απόφαση

κγ) την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/108009/2007 (Φ.Ε.Κ. 1950/
τ.Β΄/2007) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώ−
ματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό 
Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊ−
σταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμη−
μάτων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν αυτής που 
έχει ήδη προβλεφθεί στα προοίμια των προαναφερόμε−
νων κοινών υπουργικών αποφάσεων, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/104132/Β3/2007 
υπουργική απόφαση Φ.Ε.Κ. 2135/τ.Β΄/2007 ως προς το 
α/α 39 σελ. 29748 των εκδόσεων ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
του συγγραφέα HARBAKEN J. με τίτλο συγγράμματος 
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ MICROSOFT 
OFFICE 2003 10 ΣΕ 1 για το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 
λόγω του ότι εκ παραδρομής κοστολογήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2008
Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

  Αριθμ. 295158 (4) 
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗ−

ΤΡΑ» − Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις».

β) Του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών 
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (Φ.Ε.Κ. 1950 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 340/19067/23.7.2007 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Την από 20.3.2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βούλου του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» με την οποία βεβαι−
ώνεται ότι, πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης 
έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

5. Το υπ’ αριθμ. 1401/30.3.2007 έγγραφο του εν λόγω 
νομικού προσώπου, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
από τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» με οκτώ (8) άτομα από 
τις παρακάτω ειδικότητες:

• ΠΕ Διοικητικού άτομα 1
• ΠΕ Οικονομικού » 1
• ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών » 1
• ΠΕ Νομικών » 1
• TE Διοικητικού Λογ/κου » 1
• ΔΕ Διοικητικού Λογ/κου » 3
 Σύνολο  8
2) Το έργο που θα εκτελέσουν συνίστανται στο συ−

ντονισμό και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων του Οργανισμού, την έρευνα και τη μελέτη 
ενός πλήρους και αποτελεσματικού συστήματος των 
οικονομικών συναλλαγών των Περιφερειακών Υπηρε−
σιών με την Κεντρική Υπηρεσία, την καταγραφή των 
οικοδομικών αναγκών − προβλημάτων των κτιριακών 
υποδομών, την παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου 
που διέπει την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που αφο−
ρά την Γ΄ και Α΄ προγραμματική περίοδο στον τομέα της 
Εκπαίδευσης − Κατάρτισης την καταχώριση λογιστικών 
εγγράφων μέσω του προγράμματος EUROFASMA, την 
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Λογιστικής και Διοι−
κητικής παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων 
από την Ε.Ε. προγραμμάτων Κατάρτισης − Εκπαίδευσης 
κ.λπ..

3) Η διάρκεια του όλου έργου ορίζεται έως ένα (1) έτος 
το οποίο θα εκτελεστεί υπό την απαραίτητη προϋπό−
θεση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του 
ν. 2527/1997, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι το έργο 
δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η 
ανανέωση ή παράταση της σύμβασης αυτής.

4) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Κεντρική 
Υπηρεσία του εν λόγω νομικού προσώπου.
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5) Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό 
των ένδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός (11.251,00) 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», έτους 2007, (ΚΑΕ 2519), ο οποί−
ος επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς 
να υπάρχει δυνατότητα αύξησης της επιχορήγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F

    Αριθμ. 5421.5/08/08 (5)
Καθορισμός Ύψους Επιδομάτων Φυματικών ναυτικών 

Μετανοσηλευτικής Προστασίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, της παρ. 3 του άρ−

θρου 10, της παρ. 2 του άρθρου 14 και του άρθρου 18 του 
ν.δ. 3738/1957 «Περί Προστασίας Φυματικών Ναυτικών» 
(Α΄169) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 924/1975 
«Περί καταργήσεως του Κεφαλαίου Προστασίας Φυμα−
τικών Ναυτικών και συγχωνεύσεως κλάδων αυτού μετά 
του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Κεφαλαίου 
Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών» (Α΄293), 

β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),

γ) του εδαφίου (α) της παρ. 3 του άρθρου 22 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.λπ.» (Α΄247) και

δ) του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄231).
2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄1948).

3. Τις αποφάσεις της υπ’ αριθμ. 4862/38/27.9.2007 (θέ−
ματα 2ο, 3ο και 4ο) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./Ο.Ν.).

4. Το υπ’ αριθμ. 56413/533/21.12.2007 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών / Γενική Διεύ−
θυνση Οικονομικής Πολιτικής / Διεύθυνση Μακροοικο−
νομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων.

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή, για το μεν 2ο θέμα 
(επίδομα α) πιθανολογείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Κ.Α.Α.Ν. (Κλάδου Ασθενείας Οίκου Ναύτου) το 
ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί δεδομένου 
ότι επί του παρόντος δεν έχει εμφανισθεί κανένας ναυτικός 
της κατηγορίας αυτής, για το 3ο θέμα (επίδομα β) και για 
το 4ο θέμα (επίδομα γ) προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 
14.280,00 ευρώ και 1.033,60 ευρώ αντίστοιχα σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Κ.Α.Α.Ν. (Κ.Α.Ε. 0635, 0683) η οποία θα 
αντιμετωπισθεί από τις ανάλογες πιστώσεις που θα εγγρα−
φούν στον προϋπολογισμό του Κ.A.A.Ν., με ισόποση μείωση 
του προϋπολογισμού του N.A.T., αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση των αποφάσεων της υπ’ αριθμ. 4862/38/ 
27.9.2007 (θέματα 2ο, 3ο και 4ο) συνεδρίασης του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου και τον καθαρισμό 
για το έτος 2008:

(α) του ύψους του μηνιαίου επιδόματος αναπροσαρ−
μογής σε χερσαίο επάγγελμα των φυματικών ναυτικών 
ασφαλισμένων του Ο.Ν., που εξέρχονται από την Γ΄ κα−
τηγορία μετανοσηλευτικής προστασίας και εντάσσονται 
στην Β΄ κατηγορία, στο ποσό των 50,00 ευρώ,

(β) του ύψους του μηνιαίου επιδόματος αναπηρίας 
φυματικών ναυτικών ασφαλισμένων του Ο.Ν., Γ΄ κατη−
γορίας μετανοσηλευτικής προστασίας, στο ποσό των 
70,00 ευρώ και

(γ) του ύψους του ετήσιου επιδόματος αεροθεραπείας 
φυματικών ναυτικών ασφαλισμένων του Ο.Ν., Γ΄ κατη−
γορίας μετανοοηλευτικής προστασίας, στο ποσόν των 
140,00 ευρώ.

2. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 23 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 5411.1/23/08 (6)

Αύξηση συντάξεων Ν.Α.Τ. για το έτος 2008. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/22.4.2005 «Κωδι−

κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

β) Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2702/7.4.1999 (Α΄70) 
«Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 
(Φ.Ε.Κ. Α΄247).

γ) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α΄232).
δ) Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/3.10.2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄1948) 

κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ε) Του π.δ. 205/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄231) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».

2. Το έγγραφο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ. 16343/167/9.4.2008 «Αύξηση συντάξεων και εφάπαξ 
παροχών για το έτος 2008».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης θα προκληθεί δαπάνη ύψους, κατ’ εκτίμηση, 
38.855.713,00 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Ν.Α.Τ. έτους 2008 στον οποίο έχει προβλεφθεί αντίστοι−
χη πίστωση (ΚΑ 610) (σχετ. έγγραφο Ν.Α.Τ. υπ’ αριθμ. 
160872/172/14.4.2008), αποφασίζουμε:
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1. Τη χορήγηση στους συνταξιούχους N.A.T. για το 
έτος 2008, αύξησης ποσοστού 3% από 1.1.2008 επί του 
ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί 
την 31η Δεκεμβρίου 2007 και 2% από 1.10.2008 επί του 
ποσού των συντάξεων, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί 
την 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Μαΐου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F

(7)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «FA.CA.D’ ΟRΟ ΑΝΩΝΥ−

ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ−ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟ−
ΛΟΓΙΩΝ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. οικ.6256/Π01/5/00016/Ε/ν. 3299/2004/ 
28.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Αττικής εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, επένδυση της εταιρείας «FA.
CA.D’ ORO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟ−
ΪΑΣ−ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ» που αναφέρεται στον εκσυγ−
χρονισμό γραμμών παραγωγής μονάδας κατασκευής 
κοσμημάτων συνολικού κόστους εκατόν ογδόντα χι−
λιάδων (180.000) € με ποσοστό επιχορήγησης 17% επί 
του παραγωγικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) €. 

Δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης: Δύο (2) μόνι−
μης απασχόλησης. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 8.5.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
(8)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙ−
ΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 
261/Α/23.12.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. 14175/Π01/5/00013/Ε/ν. 3299/2004/ 
27.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Αττικής, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/23.12.2004) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, επένδυσης της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που αναφέρεται στην μετεγκα−
τάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας παρα−
γωγής ινών από πολυπροπυλένιο, στο Δήμο Παιανίας 
στο 19ο χλμ. της Λεωφ. Σταυρού − Κορωπίου − Λαυρίου 
του Νομού Ανατολικής Αττικής, συνολικού κόστους τε−
τρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα 
ευρώ (476.980,00 €), εκ των οποίων ποσό πενήντα μία 
χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (51.980,00 €) απο−
τελεί την συμβατική επένδυση και τετρακοσίων είκοσι 
πέντε χιλιάδων ευρώ (425.000,00 €) αποτελεί την χρημα−
τοδοτική μίσθωση (leasing). Το ποσοστό επιχορήγησης 
είναι 17% επί του κόστους της συμβατικής επένδυσης, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων 
τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (8.836,60 €) και 

το ποσοστό επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθω−
σης είναι 17% επί του κόστους της επένδυσης που θα 
πραγματοποιηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), 
δηλαδή ποσό εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πε−
νήντα ευρώ (72.250,00 €).

Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημι−
ουργηθούν τέσσερις (4) νέες θέσεις εργασίας που αντι−
στοιχούν σε τέσσερις (4) ισοδύναμες Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/23.12.2004) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, είναι η 8.5.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
(9)

    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 15795/Π01/1/177/ν. 2601/1998/ 
27.12.2004 / Περιφέρεια Αττικής αφ’ ότου ίσχυσε απόφα−
σης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης 
«Α − ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» στις διατάξεις 
του ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄/15.4.1998) όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. 1366/Π01/1/177/ν. 2601/1998/27.5.2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ανα−
καλείται η υπ’ αριθμ. 15795/Π01/1/177/ν. 2601/1998/ 27.12.2004 
/ Περιφέρεια Αττικής απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Αττικής αφ’ ότου ίσχυσε με την οποία εγκρί−
θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. 
81/Α΄/15.4.1998) όπως ισχύει επένδυσης της επιχείρησης 
«Α − ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που αναφέρεται 
στην δημιουργία μονάδας παραγωγής μολυβδοφύλλων, 
στη θέση Γαϊδουρόμαντρα του Δήμου Λαυρεωτικής του 
Νομού Αττικής, συνολικού και επιχορηγούμενου κόστους 
διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (216.000,00 €).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/23.12.2004) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, είναι η 8.5.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. B119761 (10)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3018/8.11.2005 και 2445/ 24.7.2007 

αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού με τις οποίες εί−
χαν εγκριθεί οι υπ’ αριθμ. 272/1.11.2005 και 575/24.7.2007 
αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ σχε−
τικά με την υλοποίηση «Ειδικού Προγράμματος Προώ−
θησης ανέργων νέων στην απασχόληση».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Αριθμ. Αποφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 2072/20.5.2008)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10 
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Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1 
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 

εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ΙΔ.
2. Την υπ’ αριθμ. 729/20.5.2008 απόφαση της Επιτροπής 

Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της παρ. 5 εδ. α της υπ’ αριθμ. 

575/24.7.2007 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του 
ΛΑΕΚ η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2445/24.7.2007 
απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., α) ως προς την προσθή−
κη επιπλέον 3.000 θέσεων και β) ως προς τους δικαιού−
χους του προγράμματος ως εξής:

• Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 14.000 άνερ−
γοι απόφοιτοι τουλάχιστον γυμνασίου, ηλικίας μέχρι 
30 ετών (κατ’ εξαίρεση μέχρι 35 οι άνεργες γυναίκες, 
μητέρες ανήλικων τέκνων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2008
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

F

    Αριθμ. Β119758 (11)
Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

(Stage) στο Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας των 
Ο.Τ.Α. Αττικής. Τροποποίηση προγράμματος.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(Αριθμ. Αποφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 2073/20.5.2008)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10
Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 

εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ΙΔ.
2. Τις υπ’ αριθμ. 107/13/11.4.2006 και 630/22/31.7.2007 

αποφάσεις της Επιτροπής διαχείρισης του ΛΑΕΚ (σχε−
τικές οι υπ’ αριθμ. 1271/19/9.5.2006 και 2452/35/31.7.2007 
αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.) σύμφωνα με τις οποίες 
εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε το πρόγραμμα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας (Stage) στο Διαδημοτικό Δίκτυο 
Δομών Υγείας των Ο.Τ.Α. Αττικής.

3. Την υπ’ αριθμ. 730/18/20.5.2008 απόφαση της Επι−
τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

4. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 630/22/ 

31.7.2007 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του 
ΛΑΕΚ (σχετική η υπ’ αριθμ. 2452/35/31.7.2007 απόφαση 
του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.) όσον αφορά στον αριθμό των 
επιπλέον 200 ατόμων ως εξής:

Καταρτίζεται πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπει−
ρίας (Stage) 200 ανέργων ηλικίας από 22 έως 40 ετών, σε 
δημοτικές δομές υγείας με τη συνεργασία του Υπουργεί−
ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Δι−
αδημοτικού Δικτύου Υγείας των Ο.Τ.Α. ανά την Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2008
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

(12)
    Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος MENOMUNE. 

 Με την υπ’ αριθμ. 19639/5.5.2008 απόφαση του Εθνι−
κού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ανακαλείται, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 144 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α) 
83657/2005 κοινής υπουργικής απόφασης, η άδεια κυκλο−
φορίας του φαρμακευτικού προϊόντος MENOMUNE.

Μορφή: Ενέσιμο λυόφιλο (50+50+50+50)mcg/DOSE.
Δικαιούχου σήματος: SANOFI PASTEUR LTD, CANADA
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ
Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. 

 Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(13)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος ELIFY ® XR.

  Με τις υπ’ αριθμ. 28192, 28193, 28194/30.4.2008 απο−
φάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) 
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν ELIFY ® XR

Δραστική ουσία: VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE
Μορφή: Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκλη−

ρό 37,5mg (cap), 75mg (cap) και 150mg (cap)
Δικαιούχος σήματος: MEDOCHEMIE LTD, CYPRUS
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: PHARMACYPRIA HELLAS 

A.E..

  Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(14)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος FORADIL® CERTIHALER.

  Με την υπ’ αριθμ. 29100/6.5.2008 απόφαση του Εθνι−
κού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) χορηγείται, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της 
υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργικής από−
φασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν 
FORADIL® CERTIHALER.

Δραστική ουσία: FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE
Μορφή: Κόνις για εισπνοή (σταθερών δόσεων) 10μg/

DOSE
Δικαιούχος σήματος: NOVARTIS PHARMA AG, BASEL − 

SWITZERLAND
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: NOVARTIS HELLAS AEBE.

  Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(15)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος VENFAXIL.

  Με τις υπ’ αριθμ. 28195, 28196, 28197/30.4.2008 απο−
φάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) 
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν VENFAXIL
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Δραστική ουσία: VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE
Μορφή: Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκλη−

ρό 37,5mg (cap), 75mg (cap) και 150mg (cap)
Δικαιούχος σήματος: RAFARM AEBE
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: RAFARM AEBE.

  Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(16)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος PREMELLE.

  Με τις υπ’ αριθμ. 29091, 29092/6.5.2008 αποφάσεις του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) χορηγείται, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ’ 
αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργικής απόφασης, 
άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν PREMELLE.

Δραστικές ουσίες: CONJUGATED ESTROGENS+, 
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE

Μορφή: Επικαλυμμένο δισκίο (0,45+1,5)mg/TAB και 
(0,3+1,5)mg/TAB.

Δικαιούχος σήματος: WYETH PHARMA GMBH, 
GERMANY

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: WYETH HELLAS AEBE.

  Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(17)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμα−

κευτικού προϊόντος ACTIVYL.

  Με τις υπ’ αριθμ. 27484/23.4.2008 και 29430, 29431/ 7.5.2008 
αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) χο−
ρηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της υπ’ αριθμ. 
282371/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφο−
ρίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ACTIVYL.

Δραστική ουσία: CARPROFEN
Δικαιούχου: INTERVET INTERNATIONAL B.V, BOXMEER, 

HOLLAND
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: INTERVET HELLAS AE
Μορφή: Δισκία 20mg/TAB, 50mg/TAB, 100mg/TAB.

  Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

Αριθμ. Φ.10 / 1489 (18)
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Συνηγό−

ρου του Πολίτη.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Της παρ.9 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 «Συνή−

γορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 59/18.4.1997 τ.Α΄),

Β. Της παρ.7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 «Συνταγ−
ματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές ….» (Φ.Ε.Κ. 
220/20.9.2002 τ.Α΄),

Γ. Των άρθρων 1 και 3 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος 
του Πολίτη κ.ά. διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 10/22.1.2003 τ.Α΄),

Δ. Του άρθρου 13 του ν. 3488/2006 «Εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κ.λπ.» 
(Φ.Ε.Κ. 191/11.9.2006 τ.Α΄),

Ε. Του π.δ. 273/1999 Κανονισμός Λειτουργίας του Συ−
νηγόρου του Πολίτη» (Φ.Ε.Κ. 229/3.11.1999 τ.Α΄), 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, 

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το εδ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 273/1999 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «Το έργο της Αρχής οργανώνεται στους εξής έξι 
κύκλους δραστηριότητας:

α) Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β) Κοινωνικής Προ−
στασίας, γ) Ποιότητα Ζωής, δ) Σχέσεων Κράτους – Πο−
λίτη), ε) Δικαιωμάτων του Παιδιού, στ) Ισότητας των 
Φύλων.

Την ευθύνη λειτουργίας κάθε κύκλου έχει ένας Βοηθός 
Συνήγορος.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2008

Ο Συνήγορος του Πολίτη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02010002905080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 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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