
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  Αρ. Φύλλου 1314
25 Αυγούστου 2010

17619

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρη−

σιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλο−
γή των αιρετών περιφερειακών αρχών. ..................... 1

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 (ΦΕΚ 
1501/Β΄/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης 
σύστασης ειδικής υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυ−
τικής Μακεδονίας όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. ....................................................................................................... 2

Ίδρυση Δημοτικών Σχολείων ....................................................... 3
Καθορισμός Αποκλειστικών Λωρίδων για Μέσα Μα−

ζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με 
την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Εθνάρχου 
Μακαρίου (Δ. Περιστερίου). ................................................... 4

Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Με−
ταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπό−
λοιπη κυκλοφορία στην οδό Εθνάρχου Μακαρί−
ου/Λ. Ποσειδώνος (Ν. Φάληρο/Μοσχάτο) .................. 5

 Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την 
υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Ηπείρου (Δ. Αθη−
ναίων). ...................................................................................................... 6

Τροποποίηση συστατικής πράξης ν.π.δ.δ. «7Η ΣΧΟ−
ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ». ........................................ 7

Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 
Επωνυμία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Σηπι−
άδος» Νομού Μαγνησίας. (Ανα. Σ). .................................. 8

Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 
ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Χαλκιδικής για το 2010. ............................................................ 9

Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος CLOPIDOGREL/IWA ..................................................... 10

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος LANSOPRAZOLE/TEVA ............................................ 11

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος REMIFENTANIL/KABI  ................................................. 12

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην ΙΕ/ΟΕ/36187/3884/Π02/5/ 00137/
Ε/Ν. 3299/04/30−6−2010 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης. ... 13

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Αριθ. 48198 
Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμο−

ποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των 
αιρετών περιφερειακών αρχών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 3, 113, 127 παρ. 2, 129, 135 και 136 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την αριθ. 46524/13.8.2010 (ΦΕΚ1294 Β) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης «Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβού−
λων (εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πλη−
θυσμό, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή» και

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις κ.λπ. των ψηφοδελτίων 
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκλογή των αιρετών 
περιφερειακών αρχών:

1. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγο−
νται περιφερειακά συμβούλια από ένα (1) έως οκτώ (8) 
μέλη, σε 14Χ20 εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέ−
γονται περιφερειακά συμβούλια από εννέα (9) έως και 
δέκα πέντε (15) μέλη, σε 14Χ28 εκατοστά του μέτρου 
περίπου.
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3. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγο−
νται περιφερειακά συμβούλια από δέκα έξι (16) έως και 
είκοσι εννέα (29) μέλη, σε 14Χ35 εκατοστά του μέτρου 
περίπου.

4. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγο−
νται περιφερειακά συμβούλια από τριάντα (30) και πάνω 
μέλη, σε 14Χ46 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F
Aριθμ. 36107/ΕΥΘΥ 1600 (2)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 (ΦΕΚ 1501/

Β΄/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης 
ειδικής υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακε−
δονίας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγ−

χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 −2013», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005)

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009) για την Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κ.λπ..

4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Π.Δ. 178/2000 (165/Α/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. 
2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β/2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων».

7. Την υπ’ αριθμ 6809/ΔΙΟΕ 232 (ΦΕΚ 141/Β’/12−2−2010) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί καθο−
ρισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη.

8. την υπ’ αριθμ. 383/2010 (ΦΕΚ 29/Β/18.01.2010) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Θεοδώρας Τζάκρη και Γεώργιου Ντόλιου».

9. την Κοινή Υπουργική απόφαση με αριθ. 9766/ΕΥΣ 
1120/29−2−2008 (ΦΕΚ 473/Β/18−3−2008), «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 41542/Γ ΚΠΣ/277/ 8.12.2000 (Φ.Ε.Κ. 1501/ 
Β΄/08.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης 
Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδο−

νίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμ−
φωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007».

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41542/Γ’ ΚΠΣ/277 / 
8.12.2000 (Φ.Ε.Κ. 1501 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης 
Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτι−
κής Μακεδονίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Το εδάφιο β της πρώτης παραγράφου και η περίπτω−
ση Α του άρθρου 4 «Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας» αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 
35 άτομα, τα οποία είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 
συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού, 31 άτομα».

Άρθρο 2

Προστίθεται άρθρο 6 που έχει ως εξής:

«Άρθρο 6 
Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου

1. Στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας συνιστάται μία θέση Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου για τον ορισμό και την ανάθεση καθηκό−
ντων του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
18 του Ν. 3614/2007.

2. Η ανάθεση καθηκόντων του αναπληρωτή προϊστα−
μένου ειδικής υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του οι−
κείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

3. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος μπορεί να ασκεί και 
καθήκοντα προϊσταμένου μονάδας».

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 97861/Δ4 (3)

   Ίδρυση Δημοτικών Σχολείων

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 11 παρ. 1 και 5 του Ν. 1966/1991 (Φ.Ε.Κ. 

147 τ.Α΄),
β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (Φ.Ε.Κ. 101 τ.Α΄),
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 (Α΄98),
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δ) του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 τ.Α΄).
2. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1 τ.Β΄/8−01−2010) κοινή από−

φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χρι−
στοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3. Την αριθμ. 2672 (Φ.Ε.Κ. 2408 τ.Β΄/3−12−2009) κοινή 
απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

4. Τις προτάσεις της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, 
τη γνωμοδότηση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου 
και την εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί−
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Το αριθμ. Φ.2.1/2686/17−05−2010 έγγραφο της Δ/νσης 
Π/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 18.960,00 ευρώ για το τρέχον οικονομικό 
έτος και 20.880,00 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα 
επόμενα πέντε οικονομικά έτη. Συγκεκριμένα:

α. Επί του κρατικού προϋπολογισμού.
Η εκ 2.960,00 Ευρώ (1.200,00 Ευρώ επίδομα θέσης 

και 1.760,00 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) δα−
πάνη οικονομικού έτους 2010 θα αντιμετωπισθεί από 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ε.Φ. 19−
210, ΚΑΕ0227).

Η εκ 8.880,00 Ευρώ (3.600,00 Ευρώ επίδομα θέσης και 
5.280,00 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια 
δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά 
έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή 
ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19−210 του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. στον κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου 
των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών.

β. Επί του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α.
Η εκ 4.000,00 Ευρώ δαπάνη περίπου (λειτουργικές 

δαπάνες) έτους 2010 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των 
οικείων Ο.Τ.Α.

Η εκ 12.000,00 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουρ−
γικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομι−
κά έτη θα αντιμετωπίζεται από τους ΚΑΠ των οικείων 
Ο.Τ.Α.

γ. Επί του προϋπολογισμού του Ο.Σ.Κ.
Η εκ 12.000,00 Ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) έτους 2010 

θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 
χρήσης 2010 του ΟΣΚ ή από αποθέματα του εξοπλισμού 
του, αποφασίζουμε:

Α. Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2010−2011 οι παρα−
κάτω σχολικές μονάδες ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ
− Το 17° Δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας.
2° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
− Το 8° Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2010 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

    Αριθμ. Α−35327/3442 (4)
Καθορισμός Αποκλειστικών Λωρίδων για Μέσα Μαζι−

κής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την 
υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Εθνάρχου Μακαρί−
ου (Δ. Περιστερίου).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  ‘Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 4 του άρθρου 52 καθώς και του 

άρθρου 10 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Ν. 3542/2007 
(ΦΕΚ Α 50) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής κυκλοφορί−
ας»,

β) των παραγράφων (η) και (θ) του άρθρου 2 του 
Ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών 
Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών− Πειραιώς και Πε−
ριχώρων»,

γ) του π.δ.β189/2009 « Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων Υπουργείων» (Β΄221),

δ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137/1985), 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 
(ΦΕΚ Α 154/1985) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2Α 
του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38/1997),

ε) της 4993 /395 11−2−2003 (ΦΕΚ Β 217/2003) απόφασης 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί «κα−
θορισμού του τρόπου διαχωρισμού και σήμανσης των 
ειδικών λωρίδων λεωφορείων και τρόλλευ» και της με 
αρ. Α−78404/6024/03 (ΦΕΚ Β 242/2004) τροποποίησής 
της.

2. Την απόφαση 45/ΔΣ 1−06−2010 του ΟΑΣΑ με την 
οποία εγκρίνεται αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ στην οδό 
Εθνάρχου Μακαρίου (Δ. Περιστερίου) με βάση την κυ−
κλοφοριακή μελέτη που εκπονήθηκε με μέριμνα του 
ΟΑΣΑ.

3. Το έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων με αριθμό οικ. ΔΜΕΟ/στ/2771/1309/Φ410/1−7−
2010 με το οποίο εγκρίθηκε η αποκλειστική Λωρίδα στην 
οδό Εθν. Μακαρίου (Δ. Περιστερίου), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε αποκλειστική λωρίδα κυκλοφορίας Μέ−
σων Μαζικής Μεταφοράς στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 
(Περιστέρι) στην δεξιά πλευρά της οδού, στο τμήμα 
μεταξύ της οδού Κύπρου και της οδού Κουντουριώτου. 
Η αποκλειστική λωρίδα είναι της αυτής φοράς με την 
υπόλοιπη κυκλοφορία και στην κατεύθυνση προς Περι−
στέρι (σταθμός Μετρό Αγ. Αντωνίου).

2. Στο τμήμα της οδού Εθνάρχου Μακαρίου που ακο−
λούθως περιγράφεται, όπου υπάρχει κατάλληλη οριζό−
ντια και κατακόρυφη σήμανση λωρίδας αποκλειστικής 
κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ., επιτρέπεται η χρήση του μόνον 
από ΜΜΜ, οχήματα άμεσης ανάγκης κ.τλ., όπως περι−
γράφονται στην παράγραφο 5, καθώς και η πρόσβαση 
σε παρόδιες χρήσεις (χώροι στάθμευσης, πρατήρια 
βενζίνης, τράπεζες κ.τλ.): 

από την οδό Κύπρου έως 55 μ. μετά, προς την οδό 
Κουντουριώτου.

Στο ανωτέρω τμήμα η αποκλειστική λωρίδα σημαίνε−
ται κατάλληλα οριζόντια και κατακόρυφα και διαχωρίζε−
ται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας με συνεχή 
κίτρινη γραμμή και ανακλαστήρες.

3. Στα τμήματα μικτής κίνησης της οδού Εθνάρχου 
Μακαρίου που ακολούθως περιγράφονται, καθώς και σε 
οποιοδήποτε οδικό τμήμα στο οποίο ο διαχωρισμός της 
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αποκλειστικής λωρίδας υλοποιείται με διακεκομμένη 
κίτρινη γραμμή ή/και ανακλαστήρες, επιτρέπεται μαζί 
με την κυκλοφορία των ΜΜΜ, και η κίνηση των:

α) οχημάτων που στρέφουν δεξιά σε διασταυρώσεις
β) οχημάτων που εισέρχονται/εξέρχονται από/ προς 

παρόδιες χρήσεις όπως χώροι στάθμευσης πρατήρια 
βενζίνης, τράπεζες κ.τλ.

γ) ταξί μόνον για επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών.
Το τμήμα αυτό είναι:
60μ πριν την συμβολή με την οδό Κουντουριώτου 

μέχρι την οδό Κουντουριώτου
4. Τα ταξί επιτρέπεται να σταματούν μόνο για επιβί−

βαση−αποβίβαση επιβατών στα τμήματα της αποκλει−
στικής λωρίδας ΜΜΜ, που περιγράφονται στην παρά−
γραφο 3.

5. Στη λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορεί−
ων επιτρέπεται η κίνηση, η στάση και απαγορεύεται η 
στάθμευση των:

α. Δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία 
και τρόλλεϋ).

β. Ιδιωτικών μέσων μαζικής μεταφοράς (τουριστικά 
λεωφορεία, σχολικά κ.τλ.).

γ. Δικύκλων.
δ. Οχημάτων άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυρο−

σβεστικά, αστυνομικά κ.τλ.).
6. Στην λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφο−

ρείων:
α) Απαγορεύεται η κίνηση, η στάση και η στάθμευση 

κάθε οχήματος Ε.Ι.Χ., ημιφορτηγών ή φορτηγών.
β) Απαγορεύεται η κίνηση  η στάση και η στάθμευση 

των ταξί εκτός των σημείων όπου επιτρέπεται μόνον η 
επιβίβαση αποβίβαση.

7. Οι ρυθμίσεις ισχύουν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 
κατά τις ώρες 06:00 −21:00 και το Σάββατο κατά τις ώρες 
06:00−16:00, εκτός αργιών.

8. Επιτρέπεται η χρήση της λωρίδας αποκλειστικής 
κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. και από τα οχήματα τροφοδοσίας 
των παροδίων χρήσεων μόνο κατά τις ώρες 21:30 έως 
06:00 τις καθημερινές καθώς και από την ώρα 16:00 του 
Σαββάτου έως την ώρα 06:00 της Δευτέρας και μόνο 
κατά το μήκος του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο 
γίνεται η τροφοδοσία.

Η ρύθμιση αυτή δεν αναιρεί τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
    Αριθμ. 35445/3460 (5)
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μετα−

φοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη 
κυκλοφορία στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου/Λ. Ποσει−
δώνος (Ν. Φάληρο/Μοσχάτο) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  ‘Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 4 του άρθρου 52 καθώς και του 

άρθρου 10 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Ν. 3542/2007 

(ΦΕΚ Α 50) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας».
β) των παραγράφων (η) και (θ) του άρθρου 2 του 

Ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών 
Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών − Πειραιώς και Πε−
ριχώρων».

γ) του π.δ.β189/2009 « Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων Υπουργείων» (Β΄221).

δ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137/1985), 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 
(ΦΕΚ Α 154/1985) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2Α 
του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38/1997).

ε) της 4993 /395 11−2−2003 (ΦΕΚ Β 217/2003) απόφασης 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί «κα−
θορισμού του τρόπου διαχωρισμού και σήμανσης των 
ειδικών λωρίδων λεωφορείων και τρόλλευ» και της με αρ. 
Α−78404/6024/03 (ΦΕΚ Β 242/2004) τροποποίησής της.

2. Την απόφαση 44/ΔΣ 1−06−2010 του ΟΑΣΑ με την 
οποία εγκρίνεται αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ στην οδό 
Εθνάρχου Μακαρίου/ Λ.Ποσειδώνος (Ν. Φάληρο/Μοσχά−
το) με βάση την κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονήθηκε 
με μέριμνα του ΟΑΣΑ.

3. Το έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων με αριθμό οικ. ΔΜΕΟ−στ/2771/1309/Φ410−
1/7/2010 με το οποίο εγκρίθηκε η αποκλειστική Λωρίδα 
στην οδό Εθν. Μακαρίου/Λ.Ποσειδώνος (Ν. Φάληρο/Μο−
σχάτο), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε αποκλειστική λωρίδα κυκλοφορίας 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην οδό Εθνάρχου Μα−
καρίου/Λ. Ποσειδώνος (Ν. Φάληρο/Μοσχάτο) στην δεξιά 
πλευρά της οδού, στο τμήμα μεταξύ της οδού Πίνδου 
και της οδού Ζερβού. Η αποκλειστική λωρίδα είναι της 
αυτής φοράς με την υπόλοιπη κυκλοφορία και στην 
κατεύθυνση προς Πειραιά.

2. Στα τμήματα της οδού Εθνάρχου Μακαρίου/ Λ. Πο−
σειδώνος που ακολούθως περιγράφονται, όπου υπάρχει 
κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση λωρίδας 
αποκλειστικής κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. επιτρέπεται η χρήση 
τους μόνον από ΜΜΜ, οχήματα άμεσης ανάγκης κτλ, 
όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5, καθώς και η 
πρόσβαση σε παρόδιες χρήσεις (χώροι στάθμευσης, 
πρατήρια βενζίνης, τράπεζες κ.τλ.).

1. 75μ. μετά την οδό Πίνδου και μέχρι την οδό Κων/
πόλεως.

2. από την οδό Λοκρίδος έως την οδό Φαληρέως,
3. από την οδό Φαληρέως έως την οδό Ελ. Βενιζέ−

λου,
4. από την Λεωφ. Ειρήνης έως 20 μ. πριν την οδό Ζερβού.
Στα ανωτέρω τμήματα η αποκλειστική λωρίδα ση−

μαίνεται κατάλληλα οριζόντια και κατακόρυφα και δι−
αχωρίζεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας με 
συνεχή κίτρινη γραμμή ή/και ανακλαστήρες.

3. Στα τμήματα μικτής κίνησης της οδού Εθνάρχου 
Μακαρίου/Λ. Ποσειδώνος που ακολούθως περιγράφο−
νται, καθώς και σε οποιοδήποτε οδικό τμήμα στο οποίο 
ο διαχωρισμός της αποκλειστικής λωρίδας υλοποιείται 
με διακεκομμένη κίτρινη γραμμή ή/και ανακλαστήρες, 
επιτρέπεται μαζί με την κυκλοφορία των ΜΜΜ, και η 
κίνηση των:

α) οχημάτων που στρέφουν δεξιά σε διασταυρώ−
σεις.

β) οχημάτων που εισέρχονται/εξέρχονται από/προς 
παρόδιες χρήσεις όπως χώροι στάθμευσης πρατήρια 
βενζίνης, τράπεζες κ.τλ.
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γ) ταξί μόνον για επιβίβαση /αποβίβαση επιβατών
Τα τμήματα αυτά είναι:
1. από την οδό Κων/πόλεως έως την οδό Λοκρίδος,
2. από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την Λεωφ. Ειρήνης,
3. 20 μ. πριν την οδό Ζερβού μέχρι την οδό Ζερβού.
4. Τα ταξί επιτρέπεται να σταματούν μόνο για επιβί−

βαση−αποβίβαση επιβατών στα τμήματα της αποκλει−
στικής λωρίδας ΜΜΜ, που περιγράφονται στην παρά−
γραφο 3.

5. Στη λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορεί−
ων επιτρέπεται η κίνηση, η στάση και απαγορεύεται η 
στάθμευση των:

α. Δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία 
και τρόλλεϋ),

β. Ιδιωτικών μέσων μαζικής μεταφοράς (τουριστικά 
λεωφορεία, σχολικά κ.τλ.).

γ. Δικύκλων.
δ. Οχημάτων άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυρο−

σβεστικά, αστυνομικά κ.τλ.).
6. Στην λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφο−

ρείων:
α) Απαγορεύεται η κίνηση, η στάση και η στάθμευση 

κάθε οχήματος Ε.Ι.Χ., ημιφορτηγών ή φορτηγών.
β) Απαγορεύεται η κίνηση  η στάση και η στάθμευση 

των ταξί εκτός των σημείων όπου επιτρέπεται μόνον η 
επιβίβαση αποβίβαση.

7. Οι ρυθμίσεις ισχύουν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 
κατά τις ώρες 06:00 −21:00 και το Σάββατο κατά τις ώρες 
06:00−16:00, εκτός αργιών.

8. Επιτρέπεται η χρήση της λωρίδας αποκλειστικής 
κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. και από τα οχήματα τροφοδοσίας 
των παροδίων χρήσεων μόνο κατά τις ώρες 21:30 έως 
06:00 τις καθημερινές καθώς και από την ώρα 16:00 του 
Σαββάτου έως την ώρα 06:00 της Δευτέρας και μόνο 
κατά το μήκος του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο 
γίνεται η τροφοδοσία.

Η ρύθμιση αυτή δεν αναιρεί τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F

    Αριθμ. Α−Οικ. 35921/3480 (6)
 Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μετα−

φοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη 
κυκλοφορία στην οδό Ηπείρου (Δ. Αθηναίων) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  ‘Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 4 του άρθρου 52 καθώς του άρ−

θρου 10 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 
Α 50) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας»,

β) των παραγράφων (η) και (θ) του άρθρου 2 του 
Ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών 
Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών− Πειραιώς και Πε−
ριχώρων»,

γ) του π.δ.β189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων Υπουργείων» (Β΄221),

δ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137/1985), 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 
(ΦΕΚ Α 154/1985) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2Α 
του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38/1997),

ε) της 4993 /395 11−2−2003 (ΦΕΚ Β 217/2003) απόφασης 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί «κα−
θορισμού του τρόπου διαχωρισμού και σήμανσης των 
ειδικών λωρίδων λεωφορείων και τρόλλευ» και της με 
αρ. Α−78404/6024/03 (ΦΕΚ Β 242/2004) τροποποίησής 
της.

2. Την απόφαση 46/ΔΣ 1/6/2010 του ΟΑΣΑ με την οποία 
εγκρίνεται αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ στην οδό Ηπείρου 
(τμήμα από Αχαρνών έως Πατησίων/28ης Οκτωβρίου) 
με βάση την κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονήθηκε με 
μέριμνα του ΟΑΣΑ.

3. Το έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφο−
ρών και Δικτύων με αριθμό οικ. ΔΜΕΟ−στ/2771/1309Φ410/ 
1.7.2010 με το οποίο εγκρίθηκε η Αποκλειστική Λωρίδα 
στην οδό Ηπείρου (τμήμα από Αχαρνών έως Πατησίων/
28ης Οκτωβρίου), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε αποκλειστική λωρίδα κυκλοφορίας Μέ−
σων Μαζικής Μεταφοράς στην οδό Ηπείρου (τμήμα από 
Αχαρνών έως Πατησίων/28ης Οκτωβρίου) στην δεξιά 
πλευρά της οδού, στο τμήμα μεταξύ της οδού Αχαρνών 
και της οδού Πατησίων. Η αποκλειστική λωρίδα είναι 
της αυτής φοράς με την υπόλοιπη κυκλοφορία και στην 
κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων/28ης Οκτωβρίου.

2. Στα τμήματα της οδού Ηπείρου που ακολούθως 
περιγράφονται, όπου υπάρχει κατάλληλη οριζόντια και 
κατακόρυφη σήμανση λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφο−
ρίας Μ.Μ.Μ. επιτρέπεται η χρήση τους μόνον από ΜΜΜ, 
οχήματα άμεσης ανάγκης κ.τλ., όπως περιγράφονται 
στην παράγραφο 5, καθώς και η πρόσβαση σε παρό−
διες χρήσεις (χώροι στάθμευσης, πρατήρια βενζίνης, 
τράπεζες κ.τλ.),

1. από την οδό Αχαρνών έως 20μ. πριν από την συμ−
βολή με την οδό Φυλής,

2. από την οδό Αριστοτέλους μέχρι την οδό Γ΄ Σε−
πτεμβρίου,

Στα ανωτέρω τμήματα η αποκλειστική λωρίδα ση−
μαίνεται κατάλληλα οριζόντια και κατακόρυφα και δι−
αχωρίζεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας με 
συνεχή κίτρινη γραμμή ή/και ανακλαστήρες.

3. Στα τμήματα μικτής κίνησης της οδού Ηπείρου που 
ακολούθως περιγράφονται, καθώς και σε οποιοδήποτε 
οδικό τμήμα στο οποίο ο διαχωρισμός της αποκλει−
στικής λωρίδας υλοποιείται με διακεκομμένη κίτρινη 
γραμμή ή/και ανακλαστήρες, επιτρέπεται μαζί με την 
κυκλοφορία των ΜΜΜ, και η κίνηση των:

α) οχημάτων που στρέφουν δεξιά σε διασταυρώ−
σεις,

β) οχημάτων που εισέρχονται/εξέρχονται από/προς 
παρόδιες χρήσεις όπως χώροι στάθμευσης πρατήρια 
βενζίνης, τράπεζες κ.τλ.

γ) ταξί μόνον για επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών,
Τα τμήματα αυτά είναι:
1. 20μ πριν την συμβολή με την οδό Φυλής και μέχρι 

την συμβολή με την οδό Φυλής,
2. από την οδό Φυλής μέχρι την συμβολή με την οδό 

Αριστοτέλους,
3. από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την οδό Πατησίων/

28ης Οκτωβρίου.
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4. Τα ταξί επιτρέπεται να σταματούν μόνο για επιβί−
βαση−αποβίβαση επιβατών στα τμήματα της Αποκλει−
στικής Λωρίδας ΜΜΜ, που περιγράφονται στην παρά−
γραφο 3.

5. Στη λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορεί−
ων επιτρέπεται η κίνηση, η στάση και απαγορεύεται η 
στάθμευση των:

α. Δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία 
και τρόλλεϋ).

β. Ιδιωτικών μέσων μαζικής μεταφοράς (τουριστικά 
λεωφορεία, σχολικά κ.τλ.).

γ. Δικύκλων.
δ. Οχημάτων άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυρο−

σβεστικά, αστυνομικά κ.τλ.).
6. Στην λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφο−

ρείων.
α) Απαγορεύεται η κίνηση, η στάση και η στάθμευση 

κάθε οχήματος Ε.Ι.Χ., ημιφορτηγών ή φορτηγών.
β) Απαγορεύεται η κίνηση, η στάση και η στάθμευση 

των ταξί εκτός των σημείων όπου επιτρέπεται μόνον η 
επιβίβαση αποβίβαση.

7. Στο οδικό τμήμα της οδού Ηπείρου μεταξύ των οδών 
Αχαρνών και Πατησίων/28ης Οκτωβρίου απαγορεύεται 
η στάθμευση κάθε οχήματος στην αριστερή πλευρά 
της οδού.

8. Οι ρυθμίσεις ισχύουν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 
κατά τις ώρες 06:00 −21:00 και το Σάββατο κατά τις ώρες 
06:00−16:00, εκτός αργιών.

9. Επιτρέπεται η χρήση της λωρίδας αποκλειστικής 
κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. και από τα οχήματα τροφοδοσίας 
των παροδίων χρήσεων μόνο κατά τις ώρες 21:30 έως 
06:00 τις καθημερινές καθώς και από την ώρα 16:00 του 
Σαββάτου έως την ώρα 06:00 της Δευτέρας και μόνο 
κατά το μήκος του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο 
γίνεται η τροφοδοσία.

Η ρύθμιση αυτή δεν αναιρεί τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
    Αριθμ. 22404/12862 (7)
Τροποποίηση συστατικής πράξης ν.π.δ.δ. «7Η ΣΧΟΛΙ−

ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 έως 243 του 
ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/06) «Κύρωση του Κώδικα Δή−
μων και Κοινοτήτων».

3. Την αριθμ. οικ.4716/1992(ΦΕΚ 273/1992 Β΄) απόφαση 
του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, περί σύστασης ν.π.δ.δ. 
«7Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

4. Την αριθμ. 228/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Χαλανδρίου, περί τροποποίησης συστατικής 
πράξης του ν.π.δ.δ. «7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΛΑΝ−
ΔΡΙΟΥ».

5. Την αριθμ. οικ. 6493/30−5−08 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1152/08 τ.Β΄, «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, 
στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης 
− Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης 
Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και στους Προ−
ϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. οικ. 4716/1992 απόφαση του 
Νομάρχη Ανατ. Αττικής, ως προς το όνομα και ως προς 
τη διοίκηση ως εξής:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Χαλανδρίου νομού Αττικής, 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με όνομα «7η Σχο−
λική Επιτροπή−6° Γυμνάσιο− ΕΠΑΣ Χαλανδρίου».

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το νπδδ διοικείται από 7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο 

αποτελούμενο από:
1. Τους δύο (2) Διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών 

μονάδων.
2. Τον εκπρόσωπο συλλόγου γονέων.
3. Τρεις (3) δημότες ή κάτοικους, δύο εκ των οποίων ορί−

ζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Εκπρόσωπο μαθητικής κοινότητας.
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις δια−

τάξεις του άρθρου 240 ΚΔΚ, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα−
πάνη ες βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Κατά 
τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 4716/1992 απόφαση του 
Νομάρχη Ανατ. Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια και αντί αυτής

Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 7923/114252 (8)
Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την Επω−

νυμία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Σηπιάδος» 
Νομού Μαγνησίας. (Ανα. Σ).

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95. (Δη−

μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα και 270 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας). (ΦΕΚ. Α 114/8−6−2006).

3. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 (περί διοίκησης, οργά−
νωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδι−
κα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 
63/2005 (ΦΕΚ. 98 τ.Α΄).

5. Την αριθμ. 5851/2007 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφ. Θεσσαλίας (εξουσιοδότηση Προϊσταμένου 
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Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Μαγνησίας για υπογρα−
φή εγγράφων). (ΦΕΚ. 125/τ.Β΄/10−7−2007).

6. Την αριθμ. 164072/10−5−2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ αριθμ.703/6−6−2001 βάσει της οποίας 
συστήθηκε η αμιγής Δημοτική επιχείρηση με την επω−
νυμία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Σηπιάδος», όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

7. Το γεγονός ότι έχει ήδη συσταθεί Δημοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση στο Δήμο Σηπιάδος με τους ίδιους 
σκοπούς.

8. Την αριθμ. 107/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Σηπιάδος, σχετικά με τη λύση της 
ανωτέρω Επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Τη λύση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Σηπιάδος» η 
οποία συστήθηκε με την αριθμ. 164072/10−5−2001 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ αριθμ. 703/6−6−2001 
και την εκκαθάριση.

Ακροτελεύτιο άρθρο − Κάλυψη δαπάνης

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δήμου Σηπιάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 30 Ιουλίου 2010 

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης και αντί αυτής

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΧΟΣ
F

    Αριθμ. 20675 (9)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημε−

ρών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Χαλκιδι−
κής για το 2010.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη 

δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας−επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

γ. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις».

γ. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. 8063/30−10−2008 (ΦΕΚ 2317/τ.Β΄/13.11.2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμένους 

Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την αριθμ. 33743/8−12−2009 (ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/31.12.2009) 
απόφαση μας με την οποία καθορίσθηκε το ανώτατο 
όριο των επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυ−
τοδιοικήσεις της Περιφέρειας όπως συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.

4. Το αριθμ. 8737/04/1998/15−7−2010 έγγραφο της Ν.Α. 
Χαλκιδικής−Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Πλη−
ροφορικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ. 
8676/14/3675/13−7−2010 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ν.Α. Χαλκιδικής, αναφορικά με την αύξη−
ση του ανωτάτου ορίου των 60 ημερών κίνησης εκτός 
έδρας κατά είκοσι ημέρες για δεκαεννέα υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Δ/νση αυτή, για να μην υπάρξουν 
προβλήματα στις αυτοψίες διερεύνησης καταγγελιών, 
στον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων, στις γνωμοδοτήσεις 
για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για άδειες 
λατομείων, στους επιτόπιους ελέγχους ως μέλη των 
ομάδων παραλαβής έργων, στις παραλαβές έργων από 
τις αρμόδιες επιτροπές, στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
γεγονότων(πλημμύρες) που έπληξαν το τρέχον έτος 
τους Δήμους Σταγείρων Ακάνθου, Παναγίας, Τορώνης 
Σιθωνίας, κ.λ.π., δεδομένου ότι ο αριθμός των 60 ημερών 
θα εξαντληθεί το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου 2010.

5. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 25.437,00 € 
και θα βαρύνει το πρόγραμμα ΚΑΠ(Οδοιπορικά) ΚΑΕ 
0071.9817.0001 και ΣΑΝΑ 3 (Οδοιπορικά) ΚΑΕ 0071.9921 
του προϋπολογισμού της Ν.Α. Χαλκιδικής, αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 
εξήντα ημερών εκτός έδρας σε κλάδους υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Χαλκιδικής 
που θα μετακινούνται εκτός έδρας για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης, για το 
έτος 2010, ως κατωτέρω:

Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   20 ημέρες
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   20 ημέρες
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Προσωπ. θέση) 20 ημέρες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (Προσωπ. θέση) 20 ημέρες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2010 

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΝΙΚ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F

      (10)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος CLOPIDOGREL/IWA

   Με την αριθμ. 48448/09−07−2010 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 CLOPIDOGREL/IWA.

Δραστική ουσία: CLOPIDOGREL BESYLATE.
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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*02013142508100008*

Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 75mg/
TAB.

Δικαιούχος σήματος: IWA CONSULTING, DENMARK.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: IWA CONSULTING, 

DENMARK Θ.Μ.07/2010.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(10)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος LANSOPRAZOLE/TEVA

   Με τις αριθμ. 50178,50179/16−07−2010 αποφάσεις του 
ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 
της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν LANSOPRAZOLE/TEVA.

Δραστική ουσία: LANSOPRAZOLE.
Μορφή: Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 15mg/TAB 

& 30mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V.,UTRECHT,THE 

NETHERLANDS.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: TEVA PHARMA 

B.V.,UTRECHT,THE NETHERLANDS Θ.Μ.07/2010.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(11)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος REMIFENTANIL/KABI 

  Με τις αριθμ. 42244, 42245, 42246/23−06−2010 αποφά−
σεις 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 REMIFENTANIL/KABI.

Δραστική ουσία: REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE
Μορφή: Κόνις για παρασκευή πυκνού διαλύματος για 

παρασκευή ενέσιμου διαλύματος ή διαλύματος προς 
έγχυση 1MG/VIAL, 2MG/VIAL & 5MG/VIAL.

Δικαιούχος σήματος: FRESENIUS ΚΑΒΙ DEUTCHLAND 
GMBH, GERMANY.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: FRESENIUS ΚΑΒΙ 
HELLAS AE Θ.Μ.06/2010.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)

   Στο ΦΕΚ 1071/13−7−2010 (τεύχος Αναπτυξιακών Πράξεων 
και Συμβάσεων) στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. ΙΕ/
ΟΕ/36187/3884/Π02/5/00137/Ε/Ν. 3299/04/30−6−2009 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Ανατολι−
κής Μακεδονίας − Θράκης για την ολοκλήρωση και έναρ−
ξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας 
«ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΑΝ ΑΡΟΥΤΙΟΥΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο 7° χλμ. Ε.Ο. 
Αλεξανδρούπολης − Συνόρων του Ν. Έβρου, διορθώνεται 
το ύψος της επένδυσης από το εσφαλμένο 570.390,32 € 
στο ορθό 561.300,83 € και το ποσό της επιχορήγησης από 
το εσφαλμένο 313.714,68 € στο ορθό 308.715,46 €.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ  


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2010-08-31T21:01:59+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




