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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2217
19 Νοεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1105941/1845/ΔΕ−Α
(1)
Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.
3296/2004 και έλεγχος αυτών.

Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17
του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών. ...........................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40091/2007 υπουργικής
απόφασης και επαναφορά σε ισχύ της υπ’ αριθμ.
40137/1999 υπουργικής απόφασης σχετικά με τους
όρους και τις προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης
μαθητών – τεχνιτών της Γ΄ τάξης Τ.Ε.Ε του ΟΑΕΔ
και μόνο για το σχολικό έτος 2007−2008. ................
Έγκριση σύστασης και λειτουργίας του Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Συγγε−
νικών Δικαιωμάτων − Τηλεοπτικά Δικαιώματα. ....
Τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 2 και 19 του Κα−
νονισμού Λειτουργίας, Διοικήσεως και Παροχών
του ΚΑΦ Λιμένος Πρέβεζας. .................................................
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Κ.Υ.) Δήμου Λακέρειας Ν. Λάρισας...........................
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
στο ΚΑΦ Λιμένος − Ξηράς Κορίνθου.............................
Διάλυση της Δημοτικής Επιχείρησης Καλαμάτας
«ΜΑΝΤΗΛΙ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ (Δ.Ε.Μ.Α.Κ.). ........................
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μικτού Κέντρου Διη−
μέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ στο Σω−
ματείο Ναυτικών Γονέων παιδιών με ειδικές ανά−
γκες «Η ΑΡΓΩ», με κινητικές αναπηρίες και νοητική
υστέρηση στο Δήμο Καλυβιών Θορικού ....................
Έγκριση μεταβίβασης μεταλλευτικών δικαιωμάτων
επί των με αριθμούς Α.Β.Μ. 992, 1351, 1352, 1353,
1354, 1434, 1435, 1432, 1562 Αδειών Μεταλλευτικών
Ερευνών Ν. Ευβοίας κατά ποσοστό 100% από την
Ανώνυμη Εταιρεία «Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνος
Μ.Β.Ν» προς την «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλ−
λουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ». ..........................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευ−
ματινές ώρες από 1.11.2007 μέχρι 31.12.2007 για το
προσωπικό της Νομαρχιακής Αυτ/σης Φθιώτιδας
(Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας). .............................................................
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους του
Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Καλαμάτας .........
Ανάκληση απόφασης της ανάκλησης άδειας κυκλο−
φορίας Φαρμακευτικού Προϊόντος PROTAMINE
SULPHATE/LEO. ...............................................................................
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Tων άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄
253).
β. Των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του ν.
3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276).
γ. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 καθώς
και της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994
(ΦΕΚ Α΄ 151).
δ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998
(ΦΕΚ Α΄ 81).
2. Την υπ’ αριθμ. 1021681/1120/ΔΕ−Α΄/ΠΟΛ 1037/1.3.2005
(ΦΕΚ Β΄ 302) απόφαση «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών
υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή
των φόρων», όπως αυτή ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 1085068/4794/ΔΕ−Β΄/5.9.2007 (ΦΕΚ Β΄
1843) απόφαση «Ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην αρμοδι−
ότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα
φορολογικού ελέγχου.»
4. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο
δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 καθώς και του
τρόπου ελέγχου των δηλώσεων αυτών.
5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007( ΦΕΚ Β΄1948)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονο−
μικού έτους 2007 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και
αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έχουν κλείσει
μέχρι 31.12.2006, ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα
που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώ−

30690

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σεις επιτηδευματιών των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στον
αριθμό οκτώ (8) και το σύνολο των δηλωθέντων ακα−
θάριστων εσόδων κατά τις εν λόγω διατάξεις για όλες
τις υπαγόμενες σε αυτές δραστηριότητες υπερβαίνει
τα 120.000 ευρώ.
2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προ−
ηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους
ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α.
καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν
υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις
του ν. 3296/2004 και αφορούν την ίδια διαχειριστική
περίοδο. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και την ίδια
διαχειριστική περίοδο ελέγχεται επίσης και η ορθή
εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και
του ν. 1809/1988.
3. Για τη διενέργεια των ελέγχων των προηγούμενων
παραγράφων εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση
διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρμό−
ζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
1021681/1120/ ΔΕ−Α΄/ ΠΟΛ 1037/1.3.2005, απόφασης όπως
αυτή ισχύει.
4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φο−
ρολογιών που αφορούν τις παραπάνω δηλώσεις και
έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υπο−
βολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του ν.
3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει
των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυ−
χόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από
τακτικό έλεγχο.
5. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελε−
γκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς
την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζο−
νται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στην Eφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 40135
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40091/2007 υπουργικής
απόφασης και επαναφορά σε ισχύ της υπ’ αριθμ.
40137/1999 υπουργικής απόφασης σχετικά με τους
όρους και τις προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης
μαθητών – τεχνιτών της Γ΄ τάξης Τ.Ε.Ε του ΟΑΕΔ και
μόνο για το σχολικό έτος 2007−2008.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα», (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ.
513/Β/10.3.2004).
3) Tις διατάξεις του β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσε−
ως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ», (Φ.Ε.Κ. 123/Α/21.6.1971) και του ν. 2956/2001
«Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/
Α/6.11.2001).

4) Τις διατάξεις του π.δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας», (Φ.Ε.Κ. 163/Α/16.6.1989) και του ν.δ.
372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας»,
(Φ.Ε.Κ. 201/Α/14.9.1995).
5) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του β.δ. 3/6.6.1952,
«Περί εκπαιδεύσεως μαθητών−τεχνιτών», (Φ.Ε.Κ. 157/
Α/6.6.1952).
6) Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 2434/1996
«Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγ−
γελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατά−
ξεις (Φ.Ε.Κ. 188/Α/20.8.1996), το οποίο αντικατέστησε το
άρθρο 7 του ν. 709/1977 «Περί καθιερώσεως κινήτρων
επαγγελματικής κατάρτισης εργατικού δυναμικού και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 282/Α/27.9.1977).
7) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του ν. 2640/1998,
«Δευτεροβάθμια τεχνική−επαγγελματική εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 206/Α/3.9.1998), όπως τροποποι−
ήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2874/2000,
«Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις»,
(Φ.Ε.Κ. 286/A/29.12.2000).
8) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14 παρ.6 και
παρ. 3 εδ.α, β και 18 παρ.1 εδ. α, θ και παρ. 2 του Ν.
3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθ−
μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ 146/Α/13.7.2006).
9) Την υπ’ αριθμ. 40041/12.4.2007 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευ−
τηρίων (ΤΕΕ) Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγ−
γελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ», (ΦΕΚ
639/Β/27.4.2007).
10) Την υπ’ αριθμ. 40091/18.7.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. 40137/1999 απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με
τους όρους και τις προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης
μαθητών – τεχνιτών των Επαγγελματικών Σχολών Μα−
θητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 1497/Β/2007).
11) Tην υπ’ αριθμ. 40137/13.9.1999 απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι και
προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης των μαθητών−τε−
χνιτών των ΤΕΕ Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ», (ΦΕΚ
1810/Β/29.9.1999).
12) Την υπ’ αριθμ. 80050/12.10.2007 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»,
(ΦΕΚ 2060/Β/23.10.2007).
13) Τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (από−
φαση 3009/44/9.10.2007, έγγραφα Β133350/11.10.2007,
B135142/23.10.2007).
14) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ούτε πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40091/07
υπουργικής απόφασης για την κατάργηση της παρ. 3
και την επαναφορά σε ισχύ της υπ’ αριθμ. 40137/1999
απόφαση Υπουργού Εργασίας σχετικά με τους όρους
και τις προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης μαθητών−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
τεχνιτών της Γ΄ τάξης Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Α΄ κύκλου του
ΟΑΕΔ, που λειτουργούν στις ΕΠΑ.Σ. και μόνο για το
σχολικό έτος 2007−2008, όπου και σταδιακά ολοκληρώ−
νεται και η μετατροπή των Τ.Ε.Ε. σε ΕΠΑ.Σ.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ούτε πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Ο.Α.Ε.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2007
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/104.678
(3)
Έγκριση σύστασης και λειτουργίας του Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενι−
κών Δικαιωμάτων − Τηλεοπτικά Δικαιώματα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54 παρ. 4 και 58 του ν. 2121/1993 «Πνευ−
ματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά
θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 239).
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 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ Α΄ 146).
2. Το υπ’ αριθμ. 8313/3.9.2007 έγγραφο του Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, καθώς και το απόσπασμα πρα−
κτικών της από 28.8.2007 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού αυτού.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η σύσταση και λειτουργία του Οργανι−
σμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας με την
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ−ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.».
Σκοπός του Οργανισμού είναι η διαχείριση και προ−
στασία: α) των συγγενικών δικαιωμάτων των ραδιο−
τηλεοπτικών οργανισμών (άρθρο 48 του ν. 2121/1993,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και β) των συγγενι−
κών δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών
έργων (άρθρο 47 του ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει), όσον αφορά στην εύλογη αμοιβή που
προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του 2121/1993, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην εκμίσθωση
ή και στο δημόσιο δανεισμό των υλικών φορέων πάνω
στους οποίους έχουν εγγραφεί οπτικοακουστικά έργα,
τα οποία ανήκουν στο ρεπερτόριο των μελών του ορ−
γανισμού.
2. Η παρούσα σύσταση και λειτουργία χορηγείται υπό
τον όρο ότι, ο Οργανισμός «Τηλεοπτικά Δικαιώματα Α.Ε.»
θα υποβάλει στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησί−
ας το τροποποιημένο αμοιβολόγιό του, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος.
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3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθμ. 1835/14574
(4)
Τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 2 και 19 του Κανονι−
σμού Λειτουργίας, Διοικήσεως και Παροχών του ΚΑΦ
Λιμένος Πρέβεζας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 7 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κ.ν. 5167/1932 «περί
ρυθμίσεως των εις τους Λιμένας Φορτ/τών Εργασιών»
όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις δια−
τάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 1254/1949 «περί τροποποι−
ήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί
φορτ/σεων νόμων».
3. Τις διατάξεις του ν. 532/1970 «περί συμπληρώσεως
των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως και του
σε εκτέλεση αυτού β.δ. 179/1970 «περί μεταβιβάσεως αρ−
μοδιοτήτων στους Νομάρχες και Επιθεωρητές Εργασίας
επί θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του Κανονισμού
Λειτουργίας, Διοικήσεως και Παροχών του ΚΑΦ Λιμέ−
νος Πρέβεζας που εγκρίθηκε με την αριθ. 14686/1256/60
απόφαση του Υπ. Εργασίας και τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 3883/12.7.2006 όμοια απόφασή μας.
5. Το υπ’ αριθμ. 8618/1604/24.2.1978 έγγραφο του
Υπ.Εργασίας «περί της διαδικασίας και του τρόπου αυ−
ξήσεως των εκ των ΚΑΦ Παροχών».
6. Το υπ’ αριθμ. 518/2007 αντίγραφο πρακτικού συνε−
δριάσεως της Δ.Ε. ΚΑΦ Λιμένος Πρέβεζας σχετικά με
την αύξηση της εφάπαξ αποζημιώσεως και των εξόδων
κηδείας των Φορτ/τών Λιμένος Πρέβεζας.
7. Το υπ’ αριθμ. Φ3α/οικ. 12713/14.9.2007 έγγραφο του
Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας για την ανα−
προσαρμογή της εφάπαξ αποζημιώσεως και των εξό−
δων κηδείας των Φορτ/τών του ΚΑΦ Λιμένος Πρέβεζας
κατά ποσοστό 3%, που μας υποβλήθηκε με το αριθ.
48/26.9.2006 έγγραφο της ΔΕ του ΚΑΦ Λιμένος Πρέβε−
ζας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα άρθρα 17 παρ. 2 και 19 του ισχύοντος
Κανονισμού Λειτουργίας, Διοικήσεως και Παροχών του
ΚΑΦ Λιμένος Πρέβεζας, ως κατωτέρω:
1. Άρθρο 17 παρ. 2
Το ποσό της εφάπαξ αποζημιώσεως των φορτ/τών
Λιμένος Πρέβεζας που εξέρχονται του επαγγέλματος
ορίζεται με ομαλές οικονομικές συνθήκες του ΚΑΦ Λι−
μένος ανάλογα με τα χρόνια συμμετοχής αυτών στο
ΚΑΦ ως ακολούθως.
Για τους έχοντας 10 ετή συμμετοχή στο ΚΑΦ, δέκα
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα € και ενε−
νήντα οκτώ λεπτά (14.541,98 €).
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Το ποσό αυτό θεωρούμενο βασικό προσαυξάνεται
κατά χίλια επτακόσια εβδομήντα επτά € και εβδομή−
ντα δύο λεπτά (1777,72 €) για κάθε έτος συμμετοχής
του φορτ/τού στο ΚΑΦ πέραν της 10ετίας και μέχρι
συμπληρώσεως 20ετούς συμμετοχής.
Για κάθε έτος πέραν της 20 ετίας και μέχρι συμπλη−
ρώσεως της 35 ετίας προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες
ογδόντα πέντε € και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2085,94),
μη δυναμένου σε καμία περίπτωση του συνολικού ποσού
της εφάπαξ αποζημιώσεως να υπερβεί το ποσό των
εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων οκτώ € και είκοσι
οκτώ λεπτών (63.608,28).
Κλάσμα έτους πάνω από έξι (6) μήνες θεωρείται πλή−
ρες έτος και υπολογίζεται για την κατά τα ανωτέρω
προσαύξηση, όχι όμως και για τη θεμελίωση του δικαι−
ώματος λήψης παροχής.
2. Άρθρο 19
Σε περίπτωση θανάτου φορτ/τού εφοδιασμένου
με βιβλιάριο επαγγελματικής ταυτότητας από την
Ε.Ρ.Φ. Λιμένος και ανεξάρτητα εάν οι δικαιούχοι αυ−
τού δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση λόγω θανάτου,
καταβάλλεται βοήθημα στην οικογένεια του θανόντος
ή τους επιμελουμένους της κηδείας του, ως έξοδα
κηδείας ανερχόμενο στο ποσό των δύο χιλιάδων
οκτακοσίων δέκα τριών € και πενήντα ενός λεπτών
(2.813,51) €.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 16 Οκτωβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 14928
(5)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Κ.Υ.) Δήμου Λακέρειας Ν. Λάρισας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 18 του ν. 2539/1997
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης» (ΦΕΚ
244/97/τ.Α.΄).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δι−
ατάξεις» (τ.Α΄ ΦΕΚ 107/97).
3) Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007)
«Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών
Υπαλλήλων»
4) Την υπ’ αριθμ. 5851/2007 (ΦΕΚ 1157/2007/τ.Β΄) από−
φαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, περί παροχής εξουσιοδότη−
σης υπογραφής εγγράφων στον Γενικό Διευθυντή «Με
εντολή Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας
5) Την υπ’ αριθμ. 7556/1999 απόφαση μας (ΦΕΚ1130/1999)
περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου.
6) Την υπ’ αριθμ. 47/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Λακέρειας
7) Την υπ’ αριθμ. 81/2007 (35 πρακτικό) γνωμοδότηση

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λά−
ρισας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τον Ο.Ε.Υ του δήμου Λακέρειας ως
εξής:
Άρθρο 1
Διάρθρωση Υπηρεσιών
Προστίθεται παράγραφος 3 η οποία έχει ως εξής:
3. Συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέ−
τησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών
Προστίθεται παράγραφος 3 η οποία έχει ως εξής:
3. Αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Οι αρμοδιότητες του
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είναι:
Α. Να ενημερώνει τους πολίτες για τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών υπο−
θέσεων.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για την διεκπεραίωση
τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των
οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για
διευκόλυνση τους τα έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο
3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/
1999).
Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών
και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθε−
ση απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται
μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παρα−
λαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση
των πολιτών.
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων
των πολιτών, στην αρμόδια για την διεκπεραίωση τους
υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό
έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και
πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το
οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης, ή του αποστέλλε−
ται από το Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με
συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
Β. Επιπλέον το Κ.Ε.Π. παρέχει τις εξής υπηρεσίες.
Επικύρωση διοικητικών εγγράφων.
Θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων και υπευ−
θύνων δηλώσεων.
Χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότη−
τας ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS.
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά
περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι διοικη−
τικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπα τους, που
θα διεκπεραιώνονται μέσω του Κ.Ε.Π.
Άρθρο 3
Διάρθρωση θέσεων προσωπικού
Προστίθενται στη διάρθρωση θέσεων προσωπικού,
στις τακτικές οργανικές θέσεις και στην κατηγορία Π.Ε.,
δύο (2) θέσεις επιπλέον και συγκεκριμένα δύο (2) θέσεις
Π.Ε. Διεκπεραίωσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Άρθρο 4
Θέσεις Προϊσταμένων
Προστίθεται παράγραφος η οποία έχει ως εξής: Στο
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Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕΙ Δι−
οικητικών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7556/99 απόφαση μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 26 Οκτωβρίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
Κ. ΜΕΓΑΣ
F
Αριθμ. οικ. 12513
(6)
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
στο ΚΑΦ Λιμένος − Ξηράς Κορίνθου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις των ν. 2218/1994, 2240/1994 και
2503/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις.
3. Την υπ’ αριθμ. 8/7.3.2007 απόφαση της Διοικ. Επιτρο−
πής του ΚΑΦ Λιμένος −Ξηράς Κορίνθου περί πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και τη συνημ−
μένη σ’ αυτήν βεβαίωση πληρεξούσιου δικηγόρου ότι η
αιτούμενη μίσθωση έργου είναι γνήσια σύμβαση έργου
που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/12661/16.8.2007 έγγρα−
φο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με το οποίο μας γίνεται γνωστό
ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/450/12663/16.8.2007
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ
33/27.12.2006 εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου,
διάρκειας ενός (1) έτους για τα ΚΑΦ του Νομού μας.
5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την παραπάνω
απόφαση της Διοικ. Επιτροπής του ΚΑΦ Λιμένος −Ξηράς
Κορίνθου, το έργο που θα παρέχει το υπό πρόσληψη
προσωπικό, δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων κα−
θηκόντων των υπαλλήλων του.
6. Τις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997
(ΦΕΚ 38 Α) που ρυθμίζουν τον έλεγχο των δαπανών
που προκαλούν οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα−
σχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΑΦ Λι−
μένος−Ξηράς Κορίνθου, το συγκεκριμένο έργο που θα
εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
ολική ή τμηματική παράδοση έργου, το συνολικό ποσό
της αμοιβής του αναδόχου και τον τόπο εκτέλεσης του
έργου ως εξής:
Ένα (1) Λογιστή έργο του οποίου θα είναι:
1) Η τήρηση των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 του
οικείου κανονισμού ΚΑΦ Λιμένος − Ξηράς Κορίνθου λογι−
στικών βιβλίων (αριθμ. 115544/7062 Απόφαση Υπουργού
Εργασίας (ΦΕΚ 222/τ.Β΄/27.3.1965) ήτοι:
Ημερολογίου, Γεν. Καθολικού, βιβλίου απογραφών,
προχείρου βιβλίου εισπράξεων, βιβλίου Εσόδων και χρε−
ωστών, βιβλίο εξόδων και παροχών, βιβλίο απογραφών
κλπ.
2) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού −
απολογισμού του οικονομικού έτους.
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3) Η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
των σχετικών δαπανών του ΚΑΦ και η απόδοση των
κρατήσεων στα κατά περίπτωση ταμεία ΜΤΠΥ− φόρος,
χαρτόσημο κ.λπ.
Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι τα γραφεία του
ΚΑΦ Λιμένος − Ξηράς Κορίνθου επί της οδού Περιάνδρου
50, Κόρινθος.
Η αμοιβή του αναδόχου του έργου θα ανέλθει στο
ποσό των 880,41 Ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης θα
είναι ένα (1) έτος.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται
δαπάνη 880,41 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 0400/429 του
ΚΑΦ Λιμένος − Ξηράς Κορίνθου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 25 Οκτωβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 14192
(7)
Διάλυση της Δημοτικής Επιχείρησης Καλαμάτας «ΜΑ−
ΝΤΗΛΙ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ» (Δ.Ε.Μ.Α.Κ.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του π. δ/τος 410/1995
περί «Διάλυσης» Επιχειρήσεων.
2. Την υπ’ αριθμ. 25027/9.4.1984 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών(ΦΕΚ 244 Β΄/1984), άρθρο 4.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 1 του ν. 3463/2006
(και την υπ’ αριθμ. οικ. 10819/22.2.2007 Εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. –αριθμός: 16, σελ. 37).
4. Την υπ’ αριθμ. 9463/15.2.1985 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών περί σύστασης δημοτικής επιχείρησης
με την επωνυμία «Μαντήλι Καλαματιανό» (Δ.Ε.Μ.Α.Κ.), η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 112 /Β΄/1.3.1985), και ειδι−
κότερα την παράγραφο 8α αυτής όπου προβλέπεται
η αρμοδιότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη
απόφασης διάλυσης της επιχείρησης.
5. Την υπ’ αριθμ. 268/2007 απόφαση του Δ.Σ. Καλα−
μάτας, με θέμα την λύση της Δημοτικής Επιχείρησης
Μαντήλι Καλαματιανό (Δ.Ε.Μ.Α.Κ.), ως ανενεργή.
6. Το υπ’ αριθμ. 19897/7.9.2007 έγγραφο του δη−
μάρχου Καλαμάτας όπου αναλύεται η υφιστάμενη
κατάσταση(σκοπός, δραστηριότητες, επιχορηγήσεις,
προσωπικό, κ.λ.π) στην «δημοτική επιχείρηση ΜΑΝΤΗΛΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ».
7. Το γεγονός ότι, τόσο από την ανωτέρω απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμ. 268/2007) όσο και
από σχετικό έγγραφο του δημάρχου διαπιστώνεται
ότι η εν λόγω επιχείρηση από την σύστασή της μέχρι
και σήμερα είναι ανενεργή καθώς δεν ανέπτυξε καμία
δραστηριότητα, δεν επιχορηγήθηκε από τον δήμο, δεν
εισέπραξε το δάνειο από την ΑΤΕ, δεν υλοποίησε την
εγκεκριμένη επένδυση του ν. 1262/1982, δεν προσέλαβε
προσωπικό, κ.λπ., και επομένως δεν υφίσταται λόγος
συνέχισης της ύπαρξής της.
8. Την υπ’ αριθμ. 551/2007 απόφαση του Δ.Σ. Καλα−
μάτας με θέμα ορισμός εκκαθαριστών της Δημοτικής
Επιχείρησης «Μαντήλι Καλαματιανό» (ΔΕΜΑΚ), αποφα−
σίζουμε:
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1. Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 268/2007 απόφαση
του Δ.Σ. Καλαμάτας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 284 του π. δ/τος 410/1995 και της υπ’ αριθμ.
25027/9.4.1984 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, και
διαλύουμε την Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία
Μαντήλι Καλαματιανό (Δ.Ε.Μ.Α.Κ.), που συστήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 9463/15.2.1985 απόφαση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών (ΦΕΚ 112 /Β΄/1.3.1985), η οποία με την δημοσίευση
της παρούσας στο ΦΕΚ παύει να υφίσταται.
2. Το Δ.Σ. Καλαμάτας δεν διατηρεί αρμοδιότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.
3. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
ασκούνται στο εξής από τους ορισθέντες με την υπ’
αριθμ. 551/2007 ανωτέρω αναφερθείσα απόφαση του
Δ.Σ Καλαμάτας, εκκαθαριστές.
− Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγρά−
φους 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. 25027/9.4.1984 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 244 Β΄/1984), άρθρο
4.
− Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Κα−
λαμάτας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 17 Οκτωβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 5237/2006
(8)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μικτού Κέντρου Διημέ−
ρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ στο Σωμα−
τείο Ναυτικών Γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες
«Η ΑΡΓΩ», με κινητικές αναπηρίες και νοητική υστέ−
ρηση στο Δήμο Καλυβιών Θορικού
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13.6.1994 τ.Β΄)
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι−
ατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 30/1996 και ισχύει μέχρι
σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. 229/1995 απόφαση «Εσωτερικός Οργα−
νισμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α. Ανατολικής
Αττικής» (ΦΕΚ 400/1995 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1068/28.7.2005 τ.Β΄.).
3. Τον ν. 2072 /1992 άρθρο 10 περί Κέντρων Αποθ. &
Αποκ. (ΦΕΚ 125/23.7.1992).
4. Τον ν. 2345/12.10.1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες πα−
ροχής προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ 213/1995 τ.Α΄).
5. Το υπ’ αριθμ 395/1993 π.δ. «Όροι, προϋποθέσεις &
διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση
Κέντρων Αποθ. και Αποκ. από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ
166/28.9.1993 τ. Α΄)
6. Η υπ’ αριθμ. Π4α οικ. 4633/1993 υπ. απόφαση (ΦΕΚ
789/6.10.1993) «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων απο−
θεραπείας − αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών
και λοιπών φροντίδων καθώς και για την διημέρευση
των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1
του ν. 2072/1992.

7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 398/24.1.2007 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και το υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.Γεν/ΓΠοικ.
126833/8.10.2007 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά έγκριση
προσωπικού.
8. Την υπ’ αριθμ. 1488/13.9.2002 απόφαση Νομάρχη
Ανατολικής Αττικής χορήγησης άδειας ίδρυσης Μικτού
Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ στο
εν λόγω Κέντρο
9. Την υπ’ αριθμ. 823Ζ΄/20.11.2006 αίτηση του νόμιμου
εκπροσώπου του εν λόγω Κέντρου, με την οποία:
α) ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας για το
ανωτέρω Κέντρο, το οποίο βρίσκεται στη θέση Όλυμπος
της επαρχιακής οδού Κορωπίου −Κερατέας του Δήμου
Καλυβιών Θορικού και
β) προσκομίζονται συμπληρωματικά ζητηθέντα δικαι−
ολογητικά.
10. Τις υπ’ αριθμ. 1828/11.4.2007, 3121/20.6.2007,
3415/9.7.2007, 4207/6.9.2007 και 4427/20.9.2007, 5156/
26.10.2007 νέες αιτήσεις του Κέντρου και την προσκό−
μιση συμπληρωματικών ζητηθέντων δικαιολογητικών
11. Την υπ’ αριθμ. 67/2002 οικοδομική άδεια.
12. Το από 17.10.2007 πρακτικό αυτοψίας της αρμόδιας
Επιτροπής, η οποία επισκέφθηκε τις κτιριακές εγκα−
ταστάσεις της παραπάνω Μονάδας για τον ως άνω
σκοπό
13. Το υπ’ αριθμ. 3223/Φ.701.25/20.9.2007 πιστοποιητικό
πυρασφάλειας, το οποίο ισχύει μέχρι 19.9.2012.
14. Τον σχηματισθέντα φάκελο μετά των προβλεπο−
μένων δικαιολογητικών, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μικτού Κέντρου Δι−
ημέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ στο Σωμα−
τείο Ναυτικών Γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες «Η
ΑΡΓΩ», με κινητικές αναπηρίες και νοητική υστέρηση,
το οποίο βρίσκεται στη θέση Όλυμπος της επαρχια−
κής οδού Κορωπίου −Κερατέας του Δήμου Καλυβίων
Θορικού.
Το ανωτέρω Μικτό Κέντρο Διημέρευσης − Ημερήσιας
Φροντίδας ΑΜΕΑ, το οποίο στεγάζεται σε ισόγειο κτί−
ριο, πρόκειται να εξυπηρετεί ημερησίως εικοσιτέσσε−
ρα (24) άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά ή άτομα και
των δύο φύλων με νοητική υστέρηση και με κινητική
αναπηρία.
Ειδικότερα το ανωτέρω Μικτό Κέντρο δυναμικότητας
εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων αποτελείται από τους κά−
τωθι χώρους:
Αίθουσα αναψυχής και συγκεντρώσεων καθώς και το
καθιστικό που έχουν διαμορφωθεί σε ενιαίο χώρο.
Αίθουσα εργοθεραπείας − απασχόλησης.
Χώρος ατομικής και ομαδικής άσκησης.
Τέσσερα μπάνια και ένα WC για ΑΜΕΑ.
Γραφείο Ιατρού − Εξεταστήριο.
Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Γραφείο Διοίκησης − Γραμματεία.
Χώρος ησυχαστηρίου με λουτρό.
Παρασκευαστήριο προγεύματος − κουζίνα.
Γενική αποθήκη και δίπλα χώρος αμαξιδίων.
Δύο τουαλέτες με δύο ντουζιέρες για το προσωπι−
κό.
2. Το ανωτέρω Μικτό Κέντρο Διημέρευσης − Ημερήσιας
Φροντίδας ΑΜΕΑ υποχρεούται να προβεί στη στελέχω−
ση του με το απαραίτητο προσωπικό, το οποίο δύναται
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να είναι κοινό και με το Οικοτροφείο, όπως έχει εγκριθεί
με το υπ’ αριθμ. Π3β/Φ. ΓΕΝ/Γ. Πποκ. 126833/8.10.2007
έγγραφο του Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και συ−
γκεκριμένα με:
1
Ιατρό (Ψυχίατρος ή Νευρολόγος
εξωτερικός συνεργάτης
1
Επιστημονικά Υπεύθυνο
2
Ψυχολόγους
1
Κοινωνικό Λειτουργό
2
Εργοθεραπευτές
1
Ειδικό Παιδαγωγό
1
Βοηθό Παιδαγωγού
1
Οδηγό αυτοκινήτου
1
Συνοδό Σχολικού
1
Γραμματέα
3. Όπου απαιτείται να προσκομιστούν τα βιβλιάρια
Υγείας και οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος του ανω−
τέρω προσωπικού.
4. Ορίζεται εκπρόσωπος του Μικτού Κέντρου Διη−
μέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Πρόεδρος
του Δ.Σ Παπαστελιανού Δέσποινα, σύμφωνα με το από
1077/Ζ΄/22.3.2007 πρακτικό του Δ.Σ, από 22.3.2007 μέχρι
22.3.2009.
5. Ορίζεται Επιστημονική Διευθύντρια του Μικτού Κέ−
ντρου Διημέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η
Σταθοπούλου Μαρία ιατρός με ειδικότητα Παιδοψυχι−
ατρικής, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του
ΙΣΑ με αριθμό 3627.
6. Ορίζεται Διοικητική Διευθύντρια του Μικτού Κέ−
ντρου Διημέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η
Παπαστελιανού Δέσποινα, σύμφωνα με το από 1415Ζ΄/
11.6.2007 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του ανωτέρω
Κέντρου.
7. Ορίζουμε Κοινωνική Σύμβουλο την Κατσαμά Ειρήνη,
Κοινωνική Λειτουργό της Υπηρεσίας μας
8. Κάθε παράβαση της ισχύουσας σχετικής νομοθε−
σίας συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπομένων
κυρώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 31 Οκτωβρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
(9)
Έγκριση μεταβίβασης μεταλλευτικών δικαιωμάτων επί
των με αριθμούς Α.Β.Μ. 992, 1351, 1352, 1353, 1354, 1434,
1435, 1432, 1562 Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών Ν.
Ευβοίας κατά ποσοστό 100% από την Ανώνυμη Εται−
ρεία «Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνος Μ.Β.Ν» προς την
«Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη
Εταιρεία ΛΑΡΚΟ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 80/Φ26/Αλληλογραφία/26.10.2007
απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας εγκρίνεται κατά τα άρ−
θρα 74, 75 και 76 του ν.δ. 210/1973 « Περί Μεταλλευτικού
Κώδικος», η μεταβίβαση μεταλλευτικών δικαιωμάτων επί
των με αριθμούς Α.Β.Μ. 992, 1351, 1352, 1353, 1354, 1434,
1435, 1432, 1562 Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών Ν. Ευ−
βοίας κατά ποσοστό 100% από την Ανώνυμη Εταιρεία
«Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνος Μ.Β.Ν» προς την «Γενική
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Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία
ΛΑΡΚΟ».
Ο Νομάρχης
ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
F
Αριθμ. 3828
(10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευμα−
τινές ώρες από 1.11.2007 μέχρι 31.12.2007 για το προ−
σωπικό της Νομαρχιακής Αυτ/σης Φθιώτιδας (Δ/νση
Κοιν. Πρόνοιας).
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης »
β) του άρθου 29 του ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώ−
δικας »
γ) της παρ.7 του άρθου 25 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκη−
ση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/9.9.1999, τ. Α΄)
δ) του άρθρου 3 του π.δ 402/2001 «Μισθοδοσία πάσης
φύσεως προσωπικού των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και κατα−
βολής των εξόδων παράστασης των αιρετών οργάνων
των υπηρεσιών αυτών (ΦΕΚ 287/20.12.2001 τ.Α΄).
ε) του άρθρου 16 του ν. 3205/23.12.2003 «Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημο−
σίου, ΝΠΔΔ, και ΟΤΑ μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 297/23.12.2003 τ.Α΄).
στ) της υπ’ αριθμ. 72757/0022/31.12.2003 εγκυκλίου
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «παρο−
χή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.
3205/2003»
2. Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α
Φθιώτιδας όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
114/13.9.2004 απόφαση του Νομ/κού Συμβουλίου Φθ/δας
(ΦΕΚ 1602/27.10.2004 τ.Β΄) και στη συνέχεια διορθώθηκε,
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
3. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που πα−
ρουσιάζονται (διοικητικά θέματα κατασκηνώσεων ,πυρ−
καγιές, έκτακτες ανάγκες παρ.κοιν.προστασίας, Έρανος
Ελλην. Ερυθ. Σταυρού, αναθεώρηση επιδομάτων Α.Μ.Ε.Α.)
για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολούνται οι
υπάλληλοι της ΝΑΦ της Δ/νσης Κοιν. Πρόνοιας που
απασχολούνται για το σκοπό αυτό πέραν του ωραρίου
(απογευματινές ώρες ).
4. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ανωτέ−
ρω αναγκών, καθώς και κάθε έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών που προκύπτουν, επιβάλλεται το προσωπικό
της ΝΑΦ της Δ/νσης Κοιν. Πρόνοιας να απασχολείται
υπερωριακά τις απογευματινές ώρες.
5. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
της Ν.Α Φθιώτιδας Οικ. Έτους 2007 και ειδικά στον φο−
ρέα 083 και ΚΑΕ 0511, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ
(4.980,00) και μπορεί να καλύψει την προκαλούμενη δα−
πάνη, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την παροχή υπερωριακής απασχόλησης
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από 1.11.2007 μέχρι 31.12.2007 για δέκα τέσσερις (14)
υπαλλήλους της ΝΑΦ της Δ/νσης Κοιν. Πρόνοιας για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Η διαπίστωση της προσφοράς υπερωριακής απασχό−
λησης θα γίνει από εμάς ανάλογα με τις προαναφερό−
μενες υπηρεσίες κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των
60 ωρών απογευματινής εργασίας κατά μήνα.
Η Ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων της Δ/νσης
Κοιν .Πρόνοιας που θα προσφέρουν υπερωριακή ερ−
γασία και η κατανομή των ανωτέρω ωρών,θα γίνει με
νεώτερη απόφασή μας .
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν
την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 31 Οκτωβρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ
F
Αριθμ. Β137078
(11)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους του
Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Καλαμάτας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
(Αριθμ. απόφ. 3348/48/30.10.2007)
Εχοντας 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
2. Την υπ’ αριθμ. 897/31/30.10.2007 απόφαση της Επι−
τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
1) Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 897/31/30.10.2007 από−
φασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ για την
εφ’ άπαξ οικονομική ενίσχυση του ποσού των χιλίων
ευρώ (1.000,00 €) για κάθε ένα από τους 11 εργαζόμε−
νους της Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Καλαμάτας,
σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3β του άρθρου 1 του
ν. 2434/1996, και

2) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 71787

(12)
Ανάκληση απόφασης της ανάκλησης άδειας κυκλο−
φορίας Φαρμακευτικού Προϊόντος PROTAMINE
SULPHATE/LEO.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η υπ’ αριθμ. 64324/4.10.2007 απόφαση ανάκλη−
σης άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊ−
όντος PROTAMINE SULPHATE/LEO μορφή INJ. SOL
50MG/5ML VIAL και υπεύθυνου κυκλοφορίας LEO
PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ αριθμ 2107/30.10.2007
ανακαλείται, διότι: Το προϊόν είναι μοναδικό και ανα−
ντικατάστατο και ως εκ τούτου ο ΕΟΦ οφείλει εκ του
νόμου να μεριμνήσει για την επάρκεια της αγοράς
και την προστασία της Δημόσιας Υγείας έως ότου
το νέο προϊόν PROTAMINE SULFATE/LEO που έλαβε
άδεια κυκλοφορίας με την υπ’ αριθμ. 64325/4.10.2007
απόφαση, λάβει τιμή από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
προκειμένου να κυκλοφορήσει στην αγορά και δεδο−
μένου ότι η διαδικασία παραγωγής και απελευθέρωσης
του προϊόντος − λόγω της φύσεως του − απαιτεί ικανό
χρονικό διάστημα μη δυνάμενο να προσδιοριστεί εκ
των προτέρων.
Κατόπιν των ανωτέρω εξακολουθεί να ισχύει η άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος PROTAMINE SULPHATE/
LEO.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
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