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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/38146/0022 (1)
  Καθορισμός εξόδων παράστασης των Προέδρων των 

Ενιαίων ΝΑ και των Νομαρχών.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 65 § 1 και 116 και 7 περιπτ. (ε) του Π.Δ. 

30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 

21/A΄/1996), καθώς και του άρθρου 17 § 1 του Ν. 2218/1994, 
όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν.

2. Των άρθρων 1 § 5, 6 και 20 § 1 του Ν. 3833/2010 
«Προστασία εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», (ΦΕΚ 
40/Α΄/15−3−2010), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν από 
το άρθρο 90§5 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορο−
λογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 
και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 58/Α΄/23−4−2010).

3. Των άρθρων 3 § 4, 5 και 7 § 1 του Ν. 3845/2010 «Μέ−
τρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης 
του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», (ΦΕΚ 
65/Α΄/6−5−2010).

4. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Παροχή κινήτρων 
για την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας» (ΦΕΚ 232/ Α/1978), όπως συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2129/1993 (ΦΕΚ Α΄ 59).

5. Των άρθρων 41 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικο−
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.05).

6. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

7. Την υπ’ αριθμ. 383/2010 (ΦΕΚ 29/Β/18−1−2010) από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

8. Την υπ’ αριθμ. 28207/9−5−2008 (ΦΕΚ 832/Β΄/9−5−2008) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο−
νομίας και Οικονομικών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το 
έτος 2010 και τα επόμενα έτη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το υψος των εξόδων παράστασης που 
καταβάλλονται από 1−6−2010 στους Προέδρους των Ενι−
αίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τους Νομάρ−
χες για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα αυτή σε πέντε 
χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα 
τέσσερα λεπτά κατά μήνα (5.588,54 €).

2. Καταργούμε από την ισχύ της παρούσας την υπ’ 
αριθμ. 28207/9−5−2008 (ΦΕΚ 832/Β΄/9−5−2008) Κοινή Από−



12570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και 
Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τις 1−6−2010, να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 24904/Β. 1165 (2)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρ−

καγιές του Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Δή−
μου Μαγούλας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ−
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/97 «κατάρ−

γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ .3, 
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά 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. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2362/95 «Περί 
Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/τ.Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 6460/Α32/16−9−2009 ΚΥΑ του Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και του Υφυπουργού Εσωτερικών, με 
την οποία οριοθετούνται περιοχές των Νομών Αττικής 
και Ευβοίας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 
Αυγούστου 2009.

7. Την υπ’ αριθμ. 6462/Α32/16−9−2009 ΚΥΑ των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με την 
οποία παρέχονται πιστωτικές διευκολύνσεις για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές 
του Αυγούστου 2009 σε περιοχές των Νομών Αττικής 
και Εύβοιας.

8. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15−4−1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ−
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

9. Το υπ’ αριθμ. 101/31−3−2010 έγγραφο της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής.

10. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του 
Δήμου Μαγούλας και υπέστησαν ζημιές από τις πυρκα−
γιές του Αυγούστου 2009, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγού−
στου 2009 σε περιοχές του Δήμου Μαγούλας, οι οποίες 
έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 6460/Α32/16−9−2009 
ΚΥΑ του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, 
εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
φορείς.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση 
ζημιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, 
μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύμα−
τα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια 
Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από την 
πυρκαγιά.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του 
συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, κατα−
γραφής και αποτίμησης ζημιών από τις πυρκαγιές, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/97 .

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαί−
ων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά 
από προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας 
στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών, 
καθώς και βεβαίωσης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική 
αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το 
άρθρο 10 του ν. 2576/1998 ούτε εκκρεμεί σε αυτήν 
σχετική αίτηση.

4. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, ή σε πε−
ρίπτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέ−
ρεια, 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 285.000 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δη−
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2010

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
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    Αριθμ. 24901/Β.1137 (3)
Απόφαση διάθεσης

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 έως 12 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 

38Α/10.2.2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, επο−
πτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις»

β) του άρθρου 9 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160Α/11.7.2002) 
«Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης».

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/οικ. 14571/2146/3.6.2010 
έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Γ. Κουτρουμάνη, και την άμεση ανάγκη σύ−
νταξης αναλογιστικής μελέτης του συστήματος κοινω−
νικής ασφάλισης.

3. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
2408/Β/03.12.2009) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφα−
σίζουμε:

Τη διάθεση του αναλογιστή Ιωάννη Χατζηβασίλογλου, 
για δυο μήνες, από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Η μισθοδο−
σία του θα εξακολουθεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 36783 (4)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) τoυ άρθρoυ 17 τoυ v.1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 

Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» 
όπως αντικαταστάθηκε από τo άρθρo 5 τoυ v.1868/1989 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν.1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 
του άρθρου 3 του ν.2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν.2812/2000 (Α΄ 67).
γ) 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.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Την αριθμ. 56568/28−5−2004 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8−6−2004.

4. Την υπ’ αριθμ. 3/2010 απόφαση της Ολομέλειας του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσω−

τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
όπως διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/2010 απόφαση 
της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και 
η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ και ΣΥΜΠΗΡΩΝΕΙ, ομόφωνα, τον ισχύοντα 
Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα: 

1) Το άρθρο 12 όπου προβλέπεται το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, στις 3η, 4η, 7η, 8η, 9η, 10η και 12η παρα−
γράφους, με το εξής περιεχόμενο:

«ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ»
Άρθρο 12

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ): Συνεδριάζει ημέρα 
Πέμπτη κάθε εβδομάδος, δικάζει δε υποθέσεις όμοιες με 
εκείνες που δικάζουν τα Ζ΄ και Μ΄ Τμήματα του Πολυμε−
λούς Πρωτοδικείου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του, πλην των υποθέσεων «κτηματολογίου», οι οποίες 
δικάζονται από το ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ−
ΓΙΟΥ), και τηρούνται πινάκια Α΄ και Β΄.

Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο 
πινάκιο Α΄ γίνονται κάθε Πέμπτη ημέρα της εβδομάδος, 
ενώ των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Β΄ τη 
δεύτερη Πέμπτη ημέρα της εβδομάδος κάθε μηνός. 

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ): 
Συνεδριάζει κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ημέρες της 
εβδομάδος. Δικάζει υποθέσεις ανακοπών, της τακτικής 
διαδικασίας, κατά αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και 
όλες τις ανακοπές που ασκούνται κατά πίνακα κατάτα−
ξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 979 του Κ.Πολ.
Δ., ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι διάδικος το Ελ−
ληνικό Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή 
άλλα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
οι άλλες υποθέσεις των οποίων δικάζονται από το ΠΕ−
ΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ του Μονομελούς Πρωτοδικείου, τηρείται 
δε πινάκιο υπό στοιχείο Β΄ κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
ημέρα της εβδομάδας και υπό στοιχείο Η’ κάθε Τετάρ−
τη ημέρα της εβδομάδας.

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙ−
ΝΗΤΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ): 
Συνεδριάζει κάθε εργάσιμη ημέρα, δικάζει τις υποθέσεις 
που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 681 Α του 
Κ.Πολ.Δ., τηρείται δε πινάκιο υπό στοιχείο Α΄. Η εκδίκα−
ση των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο αυτό 
γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος (Δευτέρα, 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή).

ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑ−
ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ): Συνεδριάζει κάθε Δευ−
τέρα, Τρίτη και Τετάρτη ημέρες της εβδομάδος, δικά−
ζει τις υποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του 
άρθρου 681 Β του Κ.Πολ.Δ., τηρούνται δε πινάκια Α΄ και 
Β΄. Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο 
πινάκιο Α΄ γίνεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 
ημέρες της εβδομάδος, ενώ των υποθέσεων που εγ−
γράφονται στο πινάκιο Β΄ μόνο κάθε Δευτέρα ημέρα 
της εβδομάδος.

ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟ−
ΡΩΝ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ): Συ−
νεδριάζει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 
ημέρες της εβδομάδος, δικάζει τις υποθέσεις που ανα−
φέρονται στις διατάξεις των άρθρων 663 και επ. του 
Κ.Πολ.Δ. (εργατικές διαφορές) και των άρθρων 677 και 
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επ. του Κ.Πολ.Δ. (διαφορές από αμοιβές για την παρο−
χή εργασίας), τηρείται δε πινάκιο Α΄. Η εκδίκαση των 
υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Α΄ γίνεται 
κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή ημέρες 
της εβδομάδος.

ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤ−
ΛΟΥΣ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΡΟ−
ΦΟΥΣ): Συνεδριάζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και 
Παρασκευή ημέρες της εβδομάδος. Δικάζει τις υποθέσεις 
που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 635 και επ. 
του Κ.Πολ.Δ. (διαφορές από πιστωτικούς τίτλους), καθώς 
και τις διαφορές των άρθρων 647 και επ. του Κ.Πολ.Δ. 
(μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών 
και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους), τηρούνται δε 
εκθέματα Α΄, Β΄, Ε΄ και Ζ΄. Στα εκθέματα Α΄ και Β΄ εγγρά−
φονται προς εκδίκαση υποθέσεις που αφορούν μισθωτι−
κές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και δια−
χειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους, ενώ στα εκθέματα 
Ε΄ και Ζ΄ υποθέσεις που αφορούν διαφορές από πιστω−
τικούς τίτλους. Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγρά−
φονται στο Α΄ έκθεμα γίνεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
ημέρες της εβδομάδας, στο Β΄ έκθεμα γίνεται κάθε Πέ−
μπτη ημέρα της εβδομάδας, η εκδίκαση των υποθέσε−
ων που εγγράφονται στο έκθεμα Ε΄ γίνεται κάθε πρώτη, 
δεύτερη και τρίτη Πέμπτη ημέρα της εβδομάδος κάθε 
μηνός, ενώ η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται 
στο έκθεμα Ζ΄ γίνεται κάθε πρώτη και τέταρτη Δευτέρα 
ημέρα της εβδομάδος και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
ημέρες της εβδομάδος.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ): Συνεδριάζει 
τη δεύτερη και τέταρτη Πέμπτη ημέρα της εβδομάδος 
κάθε μηνός, δικάζει δε τις υποθέσεις «κτηματολογίου», 
της τακτικής διαδικασίας, που υπάγονται στην αρμο−
διότητά του, οι οποίες εκδικάζονται από τον τακτικό ή 
αναπληρωματικό κτηματολογικό δικαστή του Πρωτοδι−
κείου. Τηρούνται πινάκια υπό στοιχείο Κ΄ κάθε δεύτερη 
και τέταρτη Πέμπτη και υπό στοιχείο Ζ΄ κάθε τέταρτη 
Πέμπτη ημέρα της εβδομάδος.

2) Το άρθρο 15, όπου προβλέπεται ο αριθμός των 
προσδιοριζόμενων υποθέσεων των Τμημάτων του Μο−
νομελούς Πρωτοδικείου, στη 2η παράγραφο, και συγκε−
κριμένα στο εδάφιο ε), με το εξής περιεχόμενο:

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 15ο

Παρ. 2, εδάφιο ε’

ε) για καθένα από τα Α΄ και Β΄ εκθέματα του ΕΝΑΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ της Δευτέρας τις σαράντα (40) υποθέσεις, 
από τις οποίες τριάντα τρεις (33) υποθέσεις μισθωτι−
κών διαφορών και επτά (7) υποθέσεις διαφορών μεταξύ 
ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους, 
ενώ ο αριθμός των υποθέσεων του Β’ εκθέματος της 
Πέμπτης θα ανέρχεται σε τριάντα τρεις (33) συνολικά 
υποθέσεις μισθωτικών διαφορών.

ΟΡΙΖΕΙ ως χρόνο έναρξης ισχύος των ανωτέρω τρο−
ποποιήσεων την 16η Σεπτεμβρίου 2010.

ΚΡΙΘΗΚΕ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ Θεσσαλονίκη στις 
2 Μαρτίου 2010.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Απόστολος Παπαγεωργίου  Εστέλα Κοέν
Σημειώνουμε ότι μετά τη δημοσίευση της παρούσης 

παύει να ισχύει η ανάλογη δημοσίευση που έγινε στο 
ΦΕΚ 526/Β/26−4−2010 ως ελλιπώς δημοσιευθείσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ

F

(5)
     Μετάταξη υπαλλήλου.

  Με την αριθμ. 59/2010 απόφαση του Προέδρου του 
Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 76, 79 και 183 του Ν.3584/07, καθώς και με την 
σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου χρόνου ΛΑΚΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
Σταμάτη, από τον κλάδο ΥΕ Εργάτρια στον κλάδο 
ΔΕ Διοικητικού.

Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη 
μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση κε−
νής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΤΕ14 
Καθηγητών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού 
Προσώπου «Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου 
Αθηναίων» ύψους περίπου 18.500 ευρώ για την οποία 
υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. 
έτους 2010.

(Αριθμ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας ΟΝΑ Δήμου Αθη−
ναίων:1536/01−03−2010).

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 8302/5189/18−5−2010).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

(6)
     Μετάταξη υπαλληλου.

  Με την αριθμ. 58/2010 απόφαση του Προέδρου του 
Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
76, 79 και 183 του Ν.3584/07, καθώς και με την σύμφωνη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
μετατάσσεται η υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
χρόνου ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Ιωάννου, από τον κλά−
δο ΥΕ Εργάτρια στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού.

Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη 
μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση κενής 
οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου TE 14 
Καθηγητών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νο−
μικού Προσώπου «Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης 
Δήμου Αθηναίων» ύψους περίπου 19.000 ευρώ για την 
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οποία υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2010.

(Αριθμ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας ΟΝΑ Δήμου Αθη−
ναίων: 1537/01−03−2010).

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 8303/5190/18−5−2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Τμηματάρχης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
F

(7)

     Μετάταξη υπαλλήλου.

   Με την υπ’ αριθμ. 81/2010 απόφαση του Αντιδημάρχου 
Ηλιούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν.3584/07 και του 
άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. 159/12−12−2008 Σ.Σ.Ε για «τους 
όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση ιδιωτικού δι−
καίου Προσωπικού των ΟΤΑ», καθώς και με τη σύμφωνη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου Φουντούκος Βασίλειος του Αργυρίου από τον 
κλάδο ΥΕ Φυλάκων Νεκροταφείου, στον κλάδο ΔΕ Οδη−
γών Απορριμματοφόρου (λόγω απόκτησης εμπειρίας).

Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη 
μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντί−
στοιχης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού.

Η δαπάνη που θα προκληθεί στον προϋπολογισμό 
του Δήμου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 85 ευρώ 
ετησίως και έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον 
ΚΑ εξόδων 20.6011.0001 του προϋπολογισμού.

(Αριθμ. βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Ηλιούπολης: 7.4.2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 15455/8889 −

25.5.2010).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F
(8)

     Μετάταξη υπαλλήλου

  Με την αριθμ. 073270/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76, 101 και 183 του Ν.3584/07 και του άρθρου 
19 της υπ’ αριθμ. 159/12−12−2008 Σ.Σ.Ε της Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α 
έτους 2008, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση 
του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται 
ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ΓΑΛΑ−
ΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παύλου από την ειδικότητα 
ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας στην Ειδικότητα ΔΕ Οδηγού 
Αυτοκινήτων (λόγω απόκτησης εμπειρίας).

Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη 
μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντί−
στοιχης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, για το υπόλοιπο 
του έτους 2010 (22.458,39 ευρώ περίπου), που θα βα−
ρύνει τους Κ.Α 6021.001, 6021.005, 6021.003, 6052.001 και 
6021.009 Φ. 20. Για τα επόμενα πέντε έτη προκύπτει επι−
πλέον δαπάνη (31.906,68 ευρώ περίπου για κάθε έτος), 
που θα βαρύνει τους Κ.Α 6021.001, 6021.005, 6021.003, 
6052.001 και 6021.009 Φ. 20.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Λογιστικού − Προϋπ. Δήμου Αθη−
ναίων.043402/7−3−2010).

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 16840/9707/25−5−2010).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 82/10 (9)
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της επιχείρησης 

με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΛΟΣΣΩΝ» στο Δήμο Μολοσσών Ν. 
Ιωαννίνων.

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του Ν. 3463/2006 

(Φ.Ε.Κ. 114 Α/8.6.2006) και ιδίως τα άρθρα 263 και 269 
παρ. 3, 7 καί 8 όπως ισχύουν.

2. Την απόφαση 36/2010 του Δημοτικού συμβουλίου 
με την οποία έγινε η προσαρμογή της υφιστάμενης 
επιχείρησης του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/95, με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗ−
ΜΟΥ ΜΟΛΟΣΣΩΝ».

3. Την απόφαση 10081/3044 της Γ.Γ.Π. Ηπείρου με την 
οποία εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ.

4. Το ΦΕΚ αριθμ. 259/2010 στο οποίο δημοσιεύτηκε η 
προσαρμογή της επιχείρησης.

5. Την παρ. 5 του άρθρου 263 του Ν. 3463/06.
6. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αριθμ. 77/2007.
7. Την οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με την οποία 

προτείνεται η μείωση προσωπικού της επιχείρησης.
8. Την απόφαση 9/2010 του Δ.Σ. τής επιχείρησης που 

παρέχεται η γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
το πλεονάζον προσωπικό.

9. Την 1823/10 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου γιά την πρόβλεψη των απαιτούμενων πι−
στώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το κάτωθι προσωπικό της επιχείρησης του Δήμου με 
την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΛΟΣΣΩΝ», κρίνεται ως πλεονάζον:
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Σχέση

εργασίας
Ημερομηνία
Πρόσληψης

1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΕΙΡΙΣ.
ΜΗΧΑΝ. 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 25/08/2004

2 ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ Γ.Κ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 29/03/2004

3 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ 05/03/2003

Από το πλεονάζον προσωπικό τής επιχείρησης ανε−
ξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, με βάση 
τις υφιστάμενες ανάγκες του Δήμου Μολοσσών ,μετα−
φέρονται σε κενές οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου 
του ΟΕΥ του Δήμου Μολοσσών, ως εξής:

− Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ καταλαμβάνει την κενή 
οργανική θέση του ΟΕΥ του Δήμου Μολοσσών, του 
κλάδου ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Εργων.

− Ο ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ καταλαμβάνει την κενή 
οργανική θέση του ΟΕΥ του Δήμου Μολοσσών, του 
κλάδου ΥΕ 16 προσωπικού καθαριότητος.
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− Η ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ καταλαμβάνει την κενή 
οργανική θέση του ΟΕΥ του Δήμου Μολοσσών, του 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών.

Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους 
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από 
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά−
στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό−
ψη της προϋπηρεσίας τους.

Η πράξη κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπικού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 269 
του ΚΔΚ δημοσιεύεται από το αρμόδιο προς διορισμό 
όργανο του οικείου ΟΤΑ στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως και όχι από το Γ.Γ. της Περιφέρειας όπως έγινε 
δεκτό από την αριθ. 77/2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΟΣ

F
    Αριθμ. 3103 (10)
Σύσταση Προσωποπαγούς Θέσης Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου.

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(αρ. απόφασης 35/2010)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4, 5, 7 και 8 του άρθρου 

269 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 25 
του Ν. 3613/07.

2. Την με αρ. απόφαση 2/18−5−2010 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επι−
χείρησης του Δήμου με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ» 
για την λύση της Επιχείρησης.

3. Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
μας από τον οποίο προκύπτει ότι δεν υφίστανται κενές 
οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στην αντίστοιχη ιδιότητα.

4. Την σχετική με αρ. 2940/2−6−10 θετική εισήγηση του 
τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

5. Την σχετική με αρ. 2988/3−6−2010 βεβαίωση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας ότι η συνολική δαπάνη που 
προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, 
οικονομικού έτους 2010 και είναι ύψους 14.000€ για 
το προσωπικό κλάδου Δ.Ε στον Κ.Α 10.6021. Τέλος βε−
βαιώνεται ότι αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται για τα 
επόμενα έτη και θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς, αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την με αρ. 2/18−5−2010 απόφαση του Δ.Σ. της 
Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ» για την λύση της επιχείρησης.

2. Εγκρίνει την σύσταση στον Δήμο μιας (1) προσωρι−
νής προσωποπαγούς θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του κλάδου ΔΕ1 (Διοικητική) που θα 
καταλαμβάνει το μεταφερόμενο προσωπικό, το οποίο 
διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής 
εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α, 
λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας.

3. Την μεταφορά από την Αναπτυξιακή Επιχείρηση 
του Δήμου με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ» στον Δήμο 
Αρκαδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 269 του 
Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 των 
Ν.3613/07 στην αντίστοιχη προσωρινή προσωποπαγή 
θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνο του 
κλάδου ΔΕ 1 του Δήμου Αρκαδίων Ζακύνθου, την οποία 

συστήσαμε με την παρούσα, την Σπαθάκη Ευσταθία 
του Διονυσίου προκειμένου να καλύψει ανάγκες της 
Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ζάκυνθος, 8 Ιουνίου 2010

Ο Δήμαρχος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ

F
(11)

     Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος LACTULOSE/ RESOLUTION.

  Με την αριθμ. 35109/27−5−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν LACTULOSE/ RESOLUTION.

Μορφή: ORALSOL.
Δικαιούχους σήματος: RESOLUTION CHEMICALS LTD.

UK.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: RESOLUTION CHEMICALS 

LTD, UK.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(12)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος IRBESARTAN/ FARMAPROJECTS.

  Με την αριθμ. 35114/27−5−2010, 35115/27−5−2010, 35117/ 
27.5.2010 απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοι−
νής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια 
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν IRBESARTAN/ 
FARMAPROJECTS

Μορφή: F.C.TAB 75mg/TAB, 150mg/TAB & 300mg/
TAB.

Δικαιούχους σήματος: FARMAPROJECTS SA, 
BARCELONA, SPAIN.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: FARMAPROJECTS SA, 
BARCELONA, SPAIN.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(13)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος TISSEEL & TISSEEL® LYO.

   Με την αριθμ. 34712, 34713/26−5−10 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν TISSEEL & TISSEEL® LYO

Δραστική ουσία: HUMAN FIBRINOGEN, APROTININ, 
HUMAN THROMBIN, CALCIUM CLILORIDE

Μορφή: ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΣΥ−
ΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΙΣΤΩΝ, ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗ Σ ΓΙΑ ΠΑ−
ΡΑΣΚΕΥΗ.

Δικαιούχους σήματος: BAXTER HEALTHACARE SA.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: BAXTER (HELLAS) ΕΠΕ.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
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(14)
     Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος BIOCALCIT.

  Με την αριθμ. 35979/31−5−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν BIOCALCIT

Μορφή: EF.TAB
Δικαιούχους σήματος: BIOSPRAY ABEE
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: BIOSPRAY ABEE

   Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

(15)
     Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος CIPROFLOXACIN/TENLEC.

   Με την αριθμ. 35978/31−5−2010 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν CIPROFLOXACIN / TENLEC

Μορφή: F.C.TAB
Δικαιούχους σήματος: TENLEC PHARMA LTD−UK
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: TENLEC PHARMA LTD−UK

   Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ  
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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*02008601806100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .
 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/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.Μ.Η. − − 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

. . .

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.Μ.Η. 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2010-06-22T12:27:41+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




