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προσωρινή, προσωποπαγή θέση ΔΕ Τελωνειακών, που
συνιστάται με την πράξη αυτή και καταργείται αυτοδί−
καια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του
μεταφερόμενου υπαλλήλου.
Ο ανωτέρω υπάλληλος θα παραμείνει υποχρεωτικά
για μια δεκαετία στην υπηρεσία που μεταφέρεται.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ο.Ο. 8580/4.6.2008)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡ. ΖΩΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
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Aριθμ. 27185/Β.1299
(2)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρ−
καγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές του Νο−
μού Λακωνίας.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

6
7
8

9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών.
Με την υπ’ αριθμ Τ. 2071/5245/0003/5.5.2008 κοινή
υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις, του ν. 2266/1994, άρθρο 9 παρ. 22 και 23,
μεταφέρεται ο Ακριβούλης Γεώργιος του Ευαγγέλου,
από την «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Δια−
χείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων − Τ.Ε.Ο. Α.Ε.»,
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών − Τελωνείο
Νίκης Ν. Φλώρινας, με την ίδια σχέση εργασίας και σε

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ
17/τ. Α΄/18.2.1997) κατάργηση φορολογικών απαλλαγών
και άλλες διατάξεις.
2. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, και 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνη−
τικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27.11.1995)
«Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού».
4. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15.4.1998 εγκύκλιο του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατά−
σταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες,
πυρκαγιές και κατολισθήσεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 5285/Α32/31.8.2007 κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Υφυπουργού
Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με
την οποία οριοθετούνται περιοχές των Νομών Ηλείας,
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας,
Αττικής, και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές του Αυγούστου 2007.
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6. Το υπ’ αριθμ. Φ.311.11/87/8.2.2008 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.
7. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του
Νομού Λακωνίας και υπέστησαν ζημιές από τις πυρκα−
γιές του Αυγούστου 2007, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγού−
στου 2007 σε περιοχές του Νομού Λακωνίας, οι οποίες
έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 5285/Α32/31.8.2007
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και
του, Υφυπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες,
εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως
ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πυρκαγιές.
2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ−
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την
αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών από την πυρκαγιά σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997.
3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην
οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών.
4. Η βεβαίωση αυτή παρέχεται από την αρμόδια Υπη−
ρεσία της Νομαρχίας, ή σε περίπτωση δευτεροβάθμιας
Επιτροπής από την Περιφέρεια, με βάση τις ζημιές που
κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές.
Άρθρο 2
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 238.000 πε−
ρίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων
Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/5 του Υπ. Ανάπτυξης).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χ. ΦΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 27184/Β 1298
(3)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρ−
καγιές του Αυγούστου 2006 σε περιοχές του Νο−
μού Λακωνίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ

17/τ. Α΄/18.2.1997) κατάργηση φορολογικών απαλλαγών
και άλλες διατάξεις.
2. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, και 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνη−
τικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27.11.1995)
«Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού».
4. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15.4.1998 εγκύκλιο του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατά−
σταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες,
πυρκαγιές και κατολισθήσεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 5188/Α32/13.10.2006 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και ΠΕΧΩΔΕ, και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημο−
σίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οι−
κονομικών, με την οποία οριοθετούνται περιοχές του
Νομού Λακωνίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του
Αυγούστου 2006.
6. Το υπ’ αριθμ. Φ.311.11/87/8.2.2008 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.
7. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του
Νομού Λακωνίας και υπέστησαν ζημιές από τις πυρκα−
γιές του Αυγούστου 2006, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγού−
στου 2006 σε περιοχές του Νομού Λακωνίας, οι οποίες
έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 5188/Α32/13.10.2006
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, και των Υφυπουργών Εσωτερι−
κών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας
και Οικονομικών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες,
εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως
ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πυρκαγιές.
2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ−
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την
αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών από την πυρκαγιά σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997.
3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην
οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών.
4. Η βεβαίωση αυτή παρέχεται από την αρμόδια Υπη−
ρεσία της Νομαρχίας, ή σε περίπτωση δευτεροβάθμιας
Επιτροπής από την Περιφέρεια, με βάση τις ζημιές που
κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές.
Άρθρο 2
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 22.000 πε−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ρίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων
Επενδύσεων (ΣΑΕ 02775 του Υπ. Ανάπτυξης).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χ. ΦΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 11475 ΕΦΑ 2388
(4)
Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμη−
νη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρω−
ματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρι−
κά φάρμακα»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1(η) και (ι) του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ
34 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70 Α΄), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146).
2. Το ν. 945/1979 «Περί Κυρώσεως της Συνθήκης Προ−
σχωρήσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα» (ΦΕΚ Α΄ 170/27.7.1979).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 1733/1987
«Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική και−
νοτομία και σύσταση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής
Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 171/22.9.1987).
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992
«Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περι−
λαμβάνονται στην τελική πράξη» (ΦΕΚ Α΄ 136).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 77/1988
«Διατάξεις εφαρμογής της Σύμβασης για τη χορήγηση
Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε
με τον ν. 1607/1986» (ΦΕΚ 33/Α΄/25.2.1988).
6. Το π.δ. 248/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 116/10.5.1989),
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/1992 (ΦΕΚ Α΄
81/ 26.5.1992), π.δ. 147/1994 (ΦΕΚ Α΄ 99/4.7.1994) και
π.δ. 128/1997 (ΦΕΚ Α΄ 115/9.6.1997).
7. Το π.δ. 27/ 1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19/1.2.1996)
και του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρι−
σμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.3.2004).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
9. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 232/19.9.2007).
10. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 1768/1992 του Συμβουλίου της
18ης Ιουνίου 1992 (Ε.Ε. αρ. L 182/1 της 2.7.1992).
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11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου
2006 για τα παιδιατρικά φάρμακα και για την τροποποί−
ηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/1992, της Οδηγίας
2001/20/ΕΚ, της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 (ΕΕ αρ L 378/1 της 27.12.2006).
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης
άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που
προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση
και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΕ L 136, 30.04.2004).
13. Την Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί
κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται
για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311, 28.11.2001) έτσι όπως
τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/27/ΕΚ
(ΕΕ L 136, 30.4.2004).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
15. Το πρακτικό της 14ης/13.11.2007 συνεδρίασης του
ΔΣ του ΟΒΙ, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός
της διαδικασίας χορήγησης εξάμηνης παράτασης της
περιόδου προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13
παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1768/1992
για παιδιατρικά φάρμακα ως προϊόντα που προστατεύ−
ονται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας
δυνάμει του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1768/1992 ή από
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που πληροί τις προϋποθέσεις
για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού
προστασίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, νοούνται
ως:
α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 1768/92», ο Κανονισμός (ΕΟΚ)
1768/92 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
18ης Ιουνίου 1992 «σχετικά με την καθιέρωση συμπλη−
ρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα»
(ΕΕ αριθ. L 182/1 της 2.7.1992).
β) «Κανονισμός (ΕΚ) 1901/2006», ο Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1901/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 12ns Δεκεμβρίου 2006 για τα παιδιατρι−
κά φάρμακα και για την τροποποίηση του Κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1768/1992, της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ, της Οδη−
γίας 2001/83/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004
(ΕΕ αρ. L 378/1 27.12.2006).
γ) «Κανονισμός (ΕΚ) 726/2004», ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτι−
κών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον
αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και
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για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136, 30.4.2004).
δ) «Οδηγία 2001/83/ΕΚ», η Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης
Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμα−
κα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311,
28.11.2001) έτσι όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την
οδηγία 2004/27/ΕΚ (ΕΕ L 136, 30.4.2004).
ε) «Υπουργική Απόφαση 14905/ΕΦΑ 3058», η υπ’ αριθμ.
14905/ΕΦΑ 3058 υπουργική απόφαση σχετικά με την
κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρω−
ματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα
(ΦΕΚ 1162 Β΄, της 30.12.1997).
στ) «ΟΒΙ», ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που
εδρεύει στην Αθήνα (άρθρο 1 ν. 1733/1987).
ζ) «Νόμος 1733/1987», ο νόμος 1733/1987 «Μεταφορά
τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και
σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171, Α΄),
έτσι όπως ισχύει.
η) «Φάρμακο», κάθε ουσία ή σύνθεση που παρασκευά−
ζεται ως έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες
κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του Κανονισμού
(ΕΟΚ) 1768/1992.
θ) «Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας» το δίπλωμα που χορηγεί
ο ΟΒΙ σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1733/1987
(ΦΕΚ 171Α΄), ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με
ισχύ στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου
1733/1987.
ι) «Πιστοποιητικό» το συμπληρωματικό πιστοποιητικό
προστασίας το οποίο χορηγείται για τα φάρμακα από
τον ΟΒΙ σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7 της υπ’
αριθμ. 14905/ΕΦΑ 3058 υπουργικής απόφασης.
κ) «Άδεια κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση», η άδεια
κυκλοφορίας που εκδίδεται για φάρμακο που προορίζε−
ται για ανθρώπινη χρήση το οποίο καλύπτει αποκλειστικά
θεραπευτικές ενδείξεις που είναι σημαντικές για χρήση
στον παιδιατρικό πληθυσμό ή σε υποσύνολα του και
η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1901/2006 και διέπεται από τις διατάξεις του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 726/2004 ή της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ − ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ−
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Άρθρο 3
Δικαίωμα αίτησης παράτασης
Δικαίωμα για παράταση της περιόδου προστασίας
του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για
τα φάρμακα, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 14905/ΕΦΑ/3058 υπουργικής
απόφασης, έχει ο δικαιούχος του πιστοποιητικού και οι
καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του.
[Προοίμιο (27), Κανονισμός (ΕΚ) 1901/2006]
Άρθρο 4
Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή για την κατάθεση και έγκριση της αί−
τησης παράτασης της διάρκειας ισχύος του πιστοποι−
ητικού είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(ΟΒΙ).
[Άρθρο 52 παρ. 4 α) Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006]

Άρθρο 5
Κατάθεση αίτησης
1. Για την παράταση της διάρκειας προστασίας του
πιστοποιητικού του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 14905/ΕΦΑ
3058 υπουργικής απόφασης και κατ’ εφαρμογή του άρ−
θρου 36 του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006, απαιτείται η
κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ.
2. Η αίτηση της παραπάνω παραγράφου 1, υποβάλ−
λεται στον ΟΒΙ είτε μαζί με την αίτηση για χορήγηση
του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για
τα φάρμακα, είτε μετά την κανονική κατάθεση της
αίτησης για χορήγηση του συμπληρωματικού πιστο−
ποιητικού και μέχρι τη χορήγηση του σύμφωνα με τα
άρθρα 5, 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 14905/ΕΦΑ 3058 υπουρ−
γικής απόφασης.
(Άρθρο 52 παρ. 2(3)) Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)
3. Σε περίπτωση που ο ΟΒΙ έχει ήδη χορηγήσει σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 14905/ΕΦΑ 3058
υπουργικής απόφασης το πιστοποιητικό, η αίτηση της
παραπάνω παραγράφου 1, κατατίθεται στον ΟΒΙ το
αργότερο δύο έτη πριν τη λήξη του αντίστοιχου πι−
στοποιητικού.
(Άρθρο 52 παρ. 2(4) Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)
4. Κατά παρέκκλιση από την παραπάνω παράγραφο
3, και για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την έναρξη
ισχύος του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006, δηλαδή μέχρι την
26η Ιανουαρίου 2012, η αίτηση της παραπάνω παραγρά−
φου 1 κατατίθενται στον ΟΒΙ το αργότερο έξι μήνες πριν
από την ημερομηνία λήξης ισχύος του χορηγηθέντος
πιστοποιητικού.
(Άρθρο 52 παρ. 2(5) Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)
Άρθρο 6
Περιεχόμενο της αίτησης
1. Η αίτηση του παραπάνω άρθρου 5 της παρούσας
απόφασης κατατίθενται σε δύο αντίγραφα και περιέ−
χει:
α) τα στοιχεία του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΟΚ)
1768/92.
β) αντίγραφο της δήλωσης όσον αφορά τη συμμόρ−
φωση με εγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα παι−
διατρικής έρευνας όπως αναγράφεται στο άρθρο 36,
παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1901/2006,
γ) απόδειξη ότι το εν λόγω φάρμακο διαθέτει άδειες
κυκλοφορίας στην αγορά όλων των άλλων Κρατών−
μελών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 3
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1901/2006.
(Άρθρο 52 παρ. 3(α) του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)
δ) εάν εκκρεμεί ενώπιον το ΟΒΙ αίτηση για πιστοποιη−
τικό, αναφορά στην αίτηση που έχει ήδη υποβληθεί.
ε) εάν έχει ήδη χορηγηθεί το πιστοποιητικό, αντίγρα−
φο του ήδη χορηγηθέντος τίτλου από τον ΟΒΙ.
(Άρθρο 52 παρ. 3(β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)
2. Στην αίτηση επισυνάπτονται επιπλέον των στοιχεί−
ων της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, τα
έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση
Νομικού Προσώπου και η απόδειξη είσπραξης από τον
ΟΒΙ του τέλους κατάθεσης της αίτησης παράτασης της
διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού.
3. Εάν πληρούνται οι όροι της παραπάνω παραγρά−
φου 1 του άρθρου αυτού, η αίτηση γίνεται δεκτή για
κατάθεση. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θεωρείται
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κανονική, της απονέμεται ημερομηνία κατάθεσης και
εγγράφεται στο Βιβλίο Εκθέσεων του ΟΒΙ.
4. Για την κατάθεση και σύνταξη εγγράφων ενώπιον
του ΟΒΙ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 2,3,4,
και 9 της υπ’ αριθμ. 15928/ΕΦΑ/1253/24.12.1987 (ΦΕΚ 778,
Β΄) υπουργικής απόφασης και 19 του π.δ. 77/1988 (ΦΕΚ
33, Α΄).
Άρθρο 7
Συμπληρωματικά Στοιχεία
1. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κανονική κατά−
θεση και μετά από έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΒΙ,
ο καταθέτης οφείλει να υποβάλλει στον ΟΒΙ τα τυχόν
ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με
το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 της κοινής υπουργικής
απόφασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θε−
ωρείται πλήρης.
2. Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραπάνω
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ο ΟΒΙ διαπιστώσει
ότι τα στοιχεία της αίτησης δεν έχουν συμπληρωθεί, η
αίτηση απορρίπτεται.
(Άρθρο 52 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)
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Κανονισμού (ΕΟΚ) 1768/92, με την ένδειξη ότι η αίτηση
αφορά αίτηση για παράταση της διάρκειας ισχύος του
πιστοποιητικού.
(Άρθρο 52 παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ−ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕΛΗ
Άρθρο 10
Περιεχόμενο δικαιώματος
Η παράταση ισχύος του πιστοποιητικού παρέχει στον
κάτοχο του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα αποκλειστικά
δικαιώματα του άρθρου 10 του νόμου 1733/1987, ο οποίος
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.
Άρθρο 11
Χρονική διάρκεια παράτασης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ − ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΚ)
1901/2006, η παράταση διάρκειας ισχύος του πιστοποι−
ητικού είναι έξι μήνες μετά τη λήξη της προβλεπόμενης
στο άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1768/1992 χρονικής
διάρκειας του πιστοποιητικού.
(Άρθρο 52 παρ.7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)

Άρθρο 8

Άρθρο 12

Χορήγηση Βεβαίωσης

Ανάκληση της παράτασης της διάρκειας ισχύος

1. Αν η αίτηση είναι πλήρης και κανονική, σύμφωνα με
τα άρθρα 6 και 7 της απόφασης αυτής και εφόσον το
προϊόν που αφορά πληροί τους όρους του Κανονισμού
(ΕΚ) 1901/2006, ο ΟΒΙ χορηγεί βεβαίωση παράτασης της
διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού.
(Άρθρο 52 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)
2. Σε περίπτωση που η αίτηση παράτασης έχει υπο−
βληθεί μαζί με την αίτηση για χορήγηση του συμπλη−
ρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα
ή κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί ενώπιον του
ΟΒΙ η εν λόγω αίτηση, ο ΟΒΙ συμπεριλαμβάνει στο προς
χορήγηση πιστοποιητικό και αναφορά για τη βεβαίωση
παράτασης. Το έντυπο της βεβαίωσης για την παράτα−
ση της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού χορηγείται
ξεχωριστά.
(Άρθρο 52 παρ. 4(γ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)
3. Από τη χορήγηση της βεβαίωσης τρίτοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης και των
συμπληρωματικών στοιχείων που έχουν κατατεθεί.
4. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης ο ΟΒΙ ενημερώνει
αμελλητί, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Η παράταση της διάρκειας μπορεί να ανακληθεί εάν
χορηγήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρ−
θρου 36 του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006. Στη περίπτωση
αυτή το άρθρο 15 του νόμου 1733/1987 εφαρμόζεται κατ’
αναλογία.
Η απόφαση ανάκλησης δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελ−
τίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒ.Ι).
(Άρθρο 52 παρ.8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)

Άρθρο 9

Άρθρο 14

Δημοσίευση

Έναρξη Ισχύος

Η βεβαίωση παράτασης της διάρκειας ισχύος πιστο−
ποιητικού δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ).
Η δημοσίευση της βεβαίωσης αναφέρει υποχρεωτικά
τα στοιχεία του άρθρου 11 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΟΚ)
1768/92.
Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί από τον ΟΒΙ,
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της παρούσας Υπουρ−
γικής Απόφασης, δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ η πράξη
απόρριψης και τα στοιχεία του άρθρου 9 παρ. 2 του

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 13
Τέλη
Για την κατάθεση αίτησης παράτασης της διάρκει−
ας ισχύος του πιστοποιητικού καταβάλλεται στον ΟΒΙ
τέλος κατάθεσης.
(Άρθρο 52 παρ. 3 (γ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1901/2006)
Το ύψος ίου παραπάνω τέλους κατάθεσης καθορίζεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 37866/1972
(5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της υπ’ αριθμ. 19/2007απόφασης
διαιτησίας που αφορά τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών όλης της χώρας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.12008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α΄/1990).
5. Την από 11.5.2007 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.).
6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 5.5.2008.
7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι
συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη
υποχρεωτικής της πιο πάνω ΔΑ, δηλαδή ότι οι δεσμευό−
μενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων
του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφασίζουμε:
1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την υπ’ αριθμ. 19/2007
απόφαση διαιτησίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες
και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή.
2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 11.5.2007.
3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 37869/1973
(6)
Κήρυξη υποχρεωτικής της υπ’ αριθμ. 44/2007 απόφα−
σης διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργα−
σίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτο−
κινήτων δημοσίας χρήσεως που απασχολούνται σε
επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων
και υγραερίων όλης της χώρας».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.12008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α΄/1990).
5. Την από 4.12.2007 αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπον−
δίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και
Χημική Βιομηχανία.
6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση τούτης 12.5.2008.
7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:
1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την απόφαση διαιτησίας
44/2007 για τους όρους αμοιβής εργασίας των Οδηγών
Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρή−
σεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς
πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώ−
ρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του
επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή.
2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
4.12.2007.
3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα 22 Μαΐου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
(7)
Μετάταξη υπαλλήλου.
Με την υπ’ αριθμ. 510/16.5.2008 κοινή απόφαση του Δι−
οικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου
− Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και του
Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
τρίτου άρθρου του ν. 3527 (ΦΕΚ 25/Α΄/9.2.2007), τις δια−
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1199/1981 σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.
1288/1982, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.
2515/1997 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599 (ΦΕΚ
176/Α΄/1.8.2007) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 11/9.10.2007 γνω−
μοδότησης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.
Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» και της υπ’ αριθμ. 3/12.02.2008 (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου του Γ.Ν. Άρτας μετατάσσεται ο ΧΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του Γεωργίου, υπάλληλος του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» κα−
τηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων σε προσωρινή
συνιστώμενη θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο
Γ.Ν.Άρτας και με το βαθμό που κατέχει.
Οι Διοικητές
6ης Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ −
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ − ΗΠΕΙΡΟΥ
και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
και ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(8)
Μετάταξη υπαλλήλου.
Με την υπ’ αριθμ. 511/16.5.2008 κοινή απόφαση του
Υποδιοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου − Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλά−
δας και του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του Τρίτου άρθρου του ν. 3527 (ΦΕΚ
25/Α΄/9.2.2007), τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12
του ν. 1199/1981 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 3 του ν. 1288/1982, τις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 και τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3599 (ΦΕΚ 176/Α΄/1.8.2007) και κατόπιν
της υπ’ αριθμ. 17/20.12.2007 γνωμοδότησης του Ειδικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
και της υπ’ αριθμ. 4/20.2.2008 γνωμοδότησης του Πρω−
τοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Πρέβεζας
μετατάσσεται η ΓΙΑΝNOΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ιωάννη,
υπάλληλος του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» κατηγορίας TE
κλάδου Νοσηλευτριών σε προσωρινή συνιστώμενη θέση
της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Κ.Υ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ,
αρμοδιότητας του Γ.Ν.Πρέβεζας και με το βαθμό που
κατέχει.
Οι Διοικητές
6ης Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ −
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ − ΗΠΕΙΡΟΥ
και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
κ.α.α. ο Υποδιοικητής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΡΩΝΗΣ

2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
και ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ

μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 180/τ. A΄/9.9.1999).
6) Την έλλειψη προσωπικού που καθιστά απαραίτητη
για την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουρ−
γία της Δ/νσης Αλιείας, την υπερωριακή απασχόληση
των υπαλλήλων της προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι αυξημένες έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της, όπως
υποστήριξη επενδυτικών προγραμμάτων Υδατοκαλλι−
εργειών και Αλιείας, έλεγχος δικαιολογητικών επενδυ−
τικών φακέλων, αυξημένος όγκος κατά εποχές ειδικών
θεμάτων αλιείας (Θεωρήσεις − Εκδόσεις Αδειών λιμνο−
θάλασσας Μεσολογγίου −Αιτωλικού, αλιεία αθερίνας
και μεγάλων πελαγικών), δεδομένου και του μεγάλου
αριθμού εγγεγραμμένων αλιέων του νομού (>1000 αλι−
είς) και ενημέρωση του τηρούμενου αρχείου κ.λ.π.
7) Την υπ’ αριθμ. 16/2.1.2008 απόφασή μας με την οποία
ορίστηκαν Αντινομάρχες για το έτος 2008 και τους
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες υπηρεσιών της N.A.
8) Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 8.150,4 € που θα καλυφθεί
από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της
N.A. Αιτ/νίας και Ε.Φ. 293, αποφασίζουμε:
α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για το Β΄ εξά−
μηνο έτους 2008 ως κατωτέρω:

Υπηρεσία

Αριθμός
προτεινόμε−
νων υπαλ−
λήλων

F
Αριθμ. 858
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλή−
λων Ν. Α. Αιτ/νίας κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους
2008.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας ΝΑ».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 «Δι−
οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσί−
ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/τ. Α΄/23.12.2003).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998.
5) Τις διατάξεις του αρ. 25 του ν. 2738/1999 «Συλλο−
γικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
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Δ/νση Αλιείας

4

Ώρες απασχόλησης
Υπερωριακή Νυχτερινές −
απογευματινή Κυριακών και
εργασία
Εξαιρέσιμων
1440 ώρες
−

β) Η οριστική συγκρότηση των συνεργείων θα γίνεται
με απόφαση Προϊσταμένου της Δ/νσης, από 1.6.2008.
γ) Η δαπάνη που θα προκληθεί δεν μπορεί να υπερβεί
τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
της Δ/νσης για το σκοπό αυτό. Αύξηση ή νέα εγγραφή
σχετικών πιστώσεων με μεταφορά κονδυλίων από άλλες
κατηγορίες δαπανών, δεν επιτρέπεται να γίνει. Επίσης
δεν επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα καταβολής
των υπερωριών η είσπραξη άλλου ποσού από τον ίδιο
ή άλλο φορέα για την ίδια αιτία καθώς και όταν ο
υπάλληλος απουσίασε με αναρρωτική άδεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μεσολόγγι, 12 Μαΐου 2008
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
Ι. ΨΑΡΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ Τ Υ ΠΟΓ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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