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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αθήνα      4 - 10 - 2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ: Βαθµός Προτ/τας 
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                 

45428/5913  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

--------------------------                                                     ΠΡΟΣ: Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας 
Ταχ. ∆/νση  : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε                              ∆/νσεις, Τµήµατα, Γραφεία    
Τ.Κ. : 101 91 ΑΘΗΝΑ  Μεταφορών και Επικοινωνιών     
Πληροφορίες : A. Λάτσινος       
Τηλέφωνο : 210 650 8502 ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Υπουργού  
Fax : 210 650 8485  2. Γραφείο Υφυπουργού 
   3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
   4. Γενικό ∆/ντή ∆ιοικητικής  

    Υποστήριξης 
   5. Αναπλ. Γενικό ∆/ντή Μεταφορών 
   6. Π.Ο.Ε.Ε.Ο.Α. 
      Θουκιδίδου 2 - 4 
      155 61 Χολαργός - Αθήνα 
   7. Ο.Ε.Υ.Ο.Α.Μ.Ε. 
       Θεσ/κης 9,  
       211 00 Ναύπλιο 
   8. Σ.Ε.Ε.Ο.Α.∆.Α. 
       Μενελάου 157, 
      131 22 Ίλιον Αττικής 
   9. Ένωση Εκπαιδευτών Οδηγών 
       Αυτοκινήτων-Μοτοσικλετών 

    Ελλάδος 
       Μακεδονίας 5 
       Καλλιθέα - Αθήνα 
   10. Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.      
   11. ΟΕΕΚ 

     Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41   
     142 33 Νέα Ιωνία   

   12. Όλες τις ∆/νσεις και Αυτοτελή  
     τµήµατα του ΥΜΕ 

 
 
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ΦΕΚ  «Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 58930/480/99 υ.α.» 
 
  Σχετ. α) Η αριθµ. οικ. 43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541/Β΄) κ.υ.α.  
           β) Η αριθµ. οικ. 68632/9139/9-12-2008 εγκύκλιος 
           γ) Οι αριθµ. οικ. 1179/120/5-1-2009 και οικ. οικ. 8531/1020/10-2-2009 εγκύκλιοι 
παράτησης εφαρµογής διατάξεων της 43206/6028/2008 κ.υ.α.     
           δ) Η αριθµ. οικ. 2255/246/15-1-2009 εγκύκλιος σχετικά µε την διαδικασία έκδοσης 
των νέων αδειών οδήγησης  
 
         1. Σας αποστέλλουµε συνηµµένα σε φωτοαντίγραφο απόσπασµα του ΦΕΚ 1484/Β΄/6-
9-2010 στο οποίο δηµοσιεύτηκε η υπ’ αριθµ. οικ. 38518/4881/3-8-2010 απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που αφορά τροποποίηση διατάξεων της 
αριθµ. 58930/480/99 υπουργικής απόφασης  και ειδικότερα τα θέµατα της ανανέωσης της 
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άδειας οδήγησης και την εφαρµογή της δοκιµασίας ‘’ελικοειδής διαδροµή µε µικρή ταχύτητα 
(slalom).  
         2.  Για την εφαρµογή της σας διευκρινίζουµε τα εξής : 
         α) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της κοινοποιούµενης απόφασης, θεσπίζεται ότι η ανανέωση 
άδειας οδήγησης µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα προγενέστερο της 
ηµεροµηνίας λήξης της και η ισχύς της νέας άδειας οδήγησης ξεκινά από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης των δικαιολογητικών. Μαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατατίθεται και απλό (όχι 
επικυρωµένο) φωτοαντίγραφο αυτής. Το αντίγραφο θα περιέχει την εµπρόσθια και οπίσθια 
όψη της άδειας οδήγησης. Κατά την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης πρέπει 
απαραιτήτως να κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία η παλιά. Μόνο σε περίπτωση µη 
ισχύουσας άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά η πρωτότυπη. Η διαδικασία αυτή 
αρχίζει άµεσα. 
             β) Από 8-11-2010 ηµεροµηνία εφαρµογής του µέτρου, αντικαθίσταται  η δοκιµασία 
που αναφέρεται στην περίπτωση (8) της ΟΜΑ∆ΑΣ Α της παραγράφου 1 του άρθρου 25 της 
υπ. απόφασης 58930/480/99 (ΦΕΚ 526/Β΄) δηλαδή τα ‘’οκτάρια’’ κατά την εξέταση 
υποψηφίων οδηγών µοτοσικλετών µε την ελικοειδή διαδροµή µε µικρή ταχύτητα (slalom). Η 
δοκιµασία αυτή πρέπει να εκτελείται ως εξής : 
       Ο υποψήφιος πρέπει να κινηθεί, µε αναµµένα τα φώτα διασταύρωσης, µε κατάλληλα 
µικρή ταχύτητα, ανάµεσα από επτά (7) κώνους τοποθετηµένους εν σειρά ανά τέσσερα (4) 
µέτρα (διαδροµή slalom) στο µέσο µιας λωρίδας πλάτους έξι (6) µέτρων χωρίς να απαιτείται 
η χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης. Η είσοδος θα γίνεται από την οριογραµµή εισόδου 
όπως επιθυµεί ο υποψήφιος (αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα). Η διαδικασία πρέπει να είναι 
πλήρης. Αυτό σηµαίνει ότι ολοκληρώνεται µε την πλήρη έξοδο της µοτοσικλέτας από την 
οριογραµµή εξόδου.     
      Η δοκιµασία θεωρείται επιτυχής : 
- αν δεν ανατραπεί το όχηµα ή  
- αν ο υποψήφιος δεν πατήσει τις πλαϊνές οριογραµµές της λωρίδας ή δεν πατήσει το πόδι 
του στο έδαφος ή  
- αν δεν αποµακρύνει τα πόδια του από τα υποπόδια ή  
- αν ο υποψήφιος και το όχηµα δεν αγγίξουν τους κώνους ούτε την βάση στήριξής τους.  
       Μέχρι την παραγωγή των νέων ∆ελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης (∆ΕΕ) η διαδικασία 
θα σηµειώνεται στο µνηµόνιο πρακτικής εξέτασης υποψηφίου οδηγού Α1 και Α, στο σηµείο 
«8. Επί τόπου στροφές µε κατάλληλη κλίση του σώµατος».  
             γ) Για την εκτέλεση της προαναφερόµενης δοκιµασίας εξέτασης υποψηφίων οδηγών 
οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών πρέπει να διαµορφώσουν κατάλληλους χώρους 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχεδιάγραµµα δηλ. θα αποτυπωθούν στο έδαφος  όλες οι 
γραµµές του σχεδιαγράµµατος και τα σηµεία που θα τοποθετούνται οι κατάλληλοι ελαστικοί 
κώνοι. Θα τηρούνται επακριβώς οι διαστάσεις (χωρίς την αναγραφή των αριθµών που 
δηλώνουν τις αποστάσεις). Οι προδιαγραφές των κώνων που πρέπει να προµηθευτούν οι 
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι : «Ελαστικός κώνος ύψους 45 cm µε βάση 
στήριξης, χρώµατος πορτοκαλί µε ανακλαστική λευκή ταινία» ώστε να είναι άθραυστοι και να 
παρέχουν ευστάθεια.  
             δ) Η ∆ΟΠ παρακαλείται να ενηµερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών για τα ΚΕΠ 
             ε) Ο ΟΕΕΚ παρακαλείται να ενηµερώσει τις ΠΕΕΠ για τις εξετάσεις των υποψηφίων 
εκπαιδευτών  
            στ) Οι ∆ιευθύνσεις Εµπορευµατικών και Επιβατικών Μεταφορών παρακαλούνται να 
ενηµερώσουν τις Οµοσπονδίες και τα Σωµατεία των επαγγελµατιών οδηγών για την 
δυνατότητα που παρέχεται για την ανανέωση της άδειας οδήγησης οποτεδήποτε µε την 
κατάθεση απλού φωτοαντιγράφου ισχύουσας άδειας οδήγησης προκειµένου να µην 
στερούνται της νόµιµης άδειας οδήγησης κατά το διάστηµα της διεκπεραίωσης της 
γραφειοκρατικής διαδικασίας για την ανανέωση και εκτύπωση της νέας.  
          3. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών παρακαλείται να ενηµερώσει τους 
αποσπασµένους υπαλλήλους που συµµετέχουν στο έργο των εξετάσεων υποψηφίων 
οδηγών. 
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          4. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και ΚΤΕΟ παρακαλούνται να ενηµερώσουν εγγράφως όλους τους υπαλλήλους που 
συµµετέχουν στο έργο των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.  
 
                                               Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                                                 ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΤΣΙΟΚΑΣ                                            
 
 
Εσωτερική διανοµή 
∆/νση ΟΑΠ - Τµήµα Β’ (3) για 
ενηµέρωση εγγράφως όλων των 
υπαλλήλων εξεταστών υποψηφίων 
οδηγών 
 
Επισυναπτόµενα 
- Φωτοαντίγραφο αποσπάσµατος ΦΕΚ 
-Ένα σχεδιάγραµµα                                              Ακριβές αντίγραφο 
 
 
                                                                              Ελένη Ζούγκου 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1484
6 Σεπτεμβρίου 2010

24175

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», 

ως Δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου 
με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικα−
στικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών 
μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
και εκπαίδευση του Προσωπικού στην αξιοποί−
ησή του» .................................................................................. 1

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προ−
σωπικού Λ.Τ. Φθιώτιδας Β’ εξαμήνου 2010. .............. 2

 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΚΤΙΝΟΣ 
Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3299/04. ............................................................................................ 3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58930/480/99 (ΦΕΚ 526/
Β’) υπουργικής απόφασης. ..................................................... 4

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ναυπάκτου. ............................ 5
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΝΤΖΑΒΙ−

ΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04. 6
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−

ϊόντος ERREFLOG.......................................................................... 7
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−

ϊόντος FAMCICLOVIR/DIVAL. ................................................. 8
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−

ϊόντος FAMCILET. ........................................................................... 9
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−

ϊόντος ZOROFLOG. ....................................................................... 10
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−

ϊόντος QUINAPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE /
TEVA. ........................................................................................................ 11

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος GLIDIL. .................................................................................... 12

 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος ZYPEFAR OD. ................................................................... 13

 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος OLANZALET®OD. .......................................................... 14

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος GIORAL. ................................................................................. 15

 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος LIPATHREC. ........................................................................ 16

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος ZORATRAL® XR. ........................................................... 17 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. 93420 (1)
 Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», ως 

Δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο 
«Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέ−
σεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νο−
μικού Συμβουλίου του Κράτους και εκπαίδευση του 
Προσωπικού στην αξιοποίησή του».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2860/ 2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 

έλεγχος του Κ.Π.Σ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α’) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3−12−2007), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει

3. Την υπ’ αριθμ. 10071/ 23.03.2001 Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
«Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφο−
ρίας Α.Ε.»» (ΦΕΚ 324/τ.Β), όπως τροποποιήθηκε α) με την 
υπ’ αρ. 17919/07.08.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1099/τ.Β), β) 
με την υπ’ αριθμ. 34910/27−12−2007 Απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2428/τ.Β) με την οποία η εταιρεία 
μετονομάστηκε σε Διοικητική Μεταρρύθμιση Α.Ε., και 
γ) με την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/4201/12−02−2008 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
με την οποία κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του 
άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α), η εται−
ρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας 
από «Διοικητική Μεταρρύθμιση Α.Ε.» σε «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.».

4. Την υπ’ αριθμ. 4764/10.10.2001 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
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24176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

«Υπηρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός 
Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.»» (ΦΕΚ 1340/τ.Β) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/8070/26−03−2008 (ΦΕΚ 
529/τ.Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

5. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση του Κανονισμού 
Προμηθειών της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Α.Ε.» (ΦΕΚ 528/Β/29.04.2002).

6. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/2007) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005».

7. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
1352/τ.Β/17.10.2001) «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν. 2860/2000», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 154934/ΕΥΣ 1274/21.03.2002 Κοινή Από−
φαση (ΦΕΚ 411/τ.Β/05.04.2002) και ισχύει.

8. Τα αρ. 52 και 54 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

9. Το Π.Δ. 4/ 2002 (ΦΕΚ 3/14−1−2008) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντί−
στοιχων πόρων».

10. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α’/7−10−2009) για το ««Δι−
ορισμό Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», 
αποφασίζει:

1. Την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ψηφιοποίηση 
αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών 
οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους και εκπαίδευση του Προσωπικού στην αξιοποίηση 
του» από την ΚτΠ Α.Ε., ως Δικαιούχου. Η εκτέλεση του 
έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και 
τα λεπτομερώς οριζόμενα στην Προγραμματική Συμφω−
νία, που θα υπογραφεί μεταξύ της Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους και της ΚτΠ ΑΕ.

2. Τον ορισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
ως Κυρίου του ανωτέρω αναφερόμενου Έργου.

3. Την εξουσιοδότηση για την διαπραγμάτευση του πε−
ριεχομένου και των όρων της Προγραμματικής Συμφω−
νίας καθώς και την υπογραφή της από τον Πάρεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Μιχαήλ Αλεξανδρίδη 
του Αντωνίου για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, 
ως επίσης και την υπογραφή των σχετικών Τεχνικών 
Δελτίων για την ένταξη του Έργου στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

4. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω ανα−
φερομένου έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των τριών 
εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (3.300.000 €), 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή να έχει ισχύ από την ημερομηνία 
υπογραφής της και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. 5118.53/03/2010 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσω−

πικού Λ.Τ. Φθιώτιδας Β’ εξαμήνου 2010.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνο−
μίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’).

β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας ...» (ΦΕΚ 213 Α/07−10−2009).

γ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/05−11−2009), 
όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 50/2010 «Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 89 Α/16−06−2010).

2. Τις αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 και 2/14924/0022/1−
4−2010 εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών/Γ.Λ.Κ.

3. Την αριθ. 39/2010 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής 
Λ.Τ. Φθιώτιδας

4. Το αριθ. 756/31−05−2010 έγγραφο Λ.Τ. Φθιώτιδας, 
αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης με αμοιβή, διακόσιων 
(200) ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
συνολικά, πέραν του κανονικού ωραρίου, για την μία 
(01) υπηρετούσα υπάλληλο του Λ.Τ. Φθιώτιδας, προς 
αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, του β’ 
εξαμήνου έτους 2010 και ειδικότερα:

− Τήρηση, σύνταξη, διεκπεραίωση πρακτικών, εγγρά−
φων, τήρηση λογιστικών βιβλίων.

− Καταμετρήσεις σκαφών στα αλιευτικά καταφύγια 
του Ν. Φθιώτιδας, αρμοδιότητας Λ.Τ. Φθιώτιδας.

− Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, εισπράξεις εσόδων, 
μισθωμάτων− τελών κλπ

2. Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν μπορεί 
να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) μηνιαίως.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανω−
τέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 1.200 ΕΥΡΩ περίπου 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λ.Τ. Ν. Φθιώτι−
δας, (Κ.Α. 0000/0261 έτους 2010), στον οποίο υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση. Υπεύθυνος για την εκτέλεση 
των υπερωριών ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Φθιώτι−
δας Αθανάσιος ΓΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ με αναπληρωτή αυ−
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τού τον Αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας 
ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗ Αθανάσιο, Υποπ/ρχο Λ.Σ., Λιμενάρχη 
Στυλίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως με αναδρομική ισχύ ένα μήνα από 
τη δημοσίευσή της.

   Πειραιάς, 26 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(3)

     Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΚΤΙ−
ΝΟΣ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3299/04.

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36651/ΥΠΕ/5/00960/Ε/Ν.3299/ 
2004/27−8−2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11, 12 
εδάφιο β του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται 
στην στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού 
από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα από ηλιακή, 
ισχύος 4.316 KW στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας 
του Δήμου Φλώρινας του ομώνυμου Νομού, με τους 
εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομ−
μυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (20.700.000,00) €.

β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.175.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 25,00 % του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιά−
δων ευρώ (8.280.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 
40,00%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (7.245.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 
35,00 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
6/5/2010.

στ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του 
άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004 29/7/2010 (Πρακτικό 
538).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους τεσσάρων εκατομ−
μυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (4.140.000,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

    Αριθμ. οικ. 38518/4881 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58930/480/99 (ΦΕΚ 526/Β’) 

υπουργικής απόφασης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 19/95 

(15/Α’) «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 
91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29.7.1991» όπως ισχύει,

β) του άρθρου 18 του ν. 3710/2008 (216/Α’) «Ρυθμίσεις 
για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις»,

γ) το εδάφιο δ της παρ. 7, του άρθρου 94 του 
ν.  2696/1999 (57/Α’) όπως τροποποιημένος ισχύει,

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

ε) της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (28/Α’) 
«Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών»,

στ) την αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β’) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 58930/480/1999 (526/Β’) απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Άδειες 
οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακύ−
κλων», όπως τροποποιημένη ισχύει.

3. Την ανάγκη τροποποίησης της διαδικασίας για 
την ανανέωση της άδειας οδήγησης και εφαρμογή της 
δοκιμασίας «ελικοειδής διαδρομή με μικρή ταχύτητα» 
κατά την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των 
υποψηφίων οδηγών για την κατηγορία Α.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 της υπ’ 
απόφασης 58930/480/99 (ΦΕΚ 526/Β’) ως εξής:

«3. Η ανανέωση άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει και 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της ή σε οποιοδήπο−
τε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της 
και η ισχύς της νέας άδειας οδήγησης ξεκινά από την 
ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Μαζί με 
τα λοιπά δικαιολογητικά κατατίθεται και απλό (όχι επι−
κυρωμένο) φωτοαντίγραφο αυτής. Το αντίγραφο θα 
περιέχει την εμπρόσθια και οπίσθια όψη της άδειας 
οδήγησης. Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγη−
σης προκειμένου να ανανεωθεί, προηγείται η κατάθεση 
της πρωτότυπης».

Άρθρο 2

Αντικαθίσταται η περίπτωση (8) της ΟΜΑΔΑΣ Α της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 25 της απόφασης 58930/480/99 
(ΦΕΚ 526/Β’) ως εξής: «8. Ελικοειδής διαδρομή με μικρή 
ταχύτητα (slalom).

Ο υποψήφιος πρέπει να κινηθεί, με αναμμένα τα φώτα 
διασταύρωσης, με κατάλληλα μικρή ταχύτητα, ανάμεσα 
από επτά (7) κώνους τοποθετημένους εν σειρά ανά 
τέσσερα (4) μέτρα (διαδρομή slalom) στο μέσο μιας 
λωρίδας πλάτους έξι (6) μέτρων χωρίς να απαιτείται η 
χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης.
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Η δοκιμασία θεωρείται επιτυχής αν δεν ανατραπεί το 
όχημα ή αν ο υποψήφιος δεν πατήσει τις οριογραμμές 
της λωρίδας ή δεν πατήσει το πόδι του στο έδαφος ή αν 
δεν απομακρύνει τα πόδια του από τα υποπόδια ή αν ο 
υποψήφιος και το όχημα δεν αγγίξουν τους κώνους».

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει όσον αφορά 
τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ για 
τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτής δύο (2) μήνες μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
    Αριθμ. 99578/15940 (5)

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ναυπάκτου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5, του Ν. 3584/07 

(Κ.ΚΔ.ΚΥ., Φ.Ε.Κ. 143/Α’/28−6−07), σύμφωνα με τις οποί−
ες «Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών 
κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής 
περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή με−
ταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση».

2. Την αριθμ. 506/2010 Απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με 
την οποία επανέρχονται οι αρμοδιότητες Πολεοδομικών 
εφαρμογών στο Δήμο Ναυπάκτου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 149, του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) 
περί ελέγχου των Αποφάσεων των Συλλογικών Οργά−
νων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 2, του Ν. 2539/97 
περί «Κατάρτισης του Ο.Ε.Υ. των νέων Ο.Τ.Α.».

5. Την αριθμ. 57/99, απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ναυπάκτου περί «Ψήφισης του Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου Ναυπάκτου», η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 
6823/6−5−99, Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
955/Β’/26−5−99,

6. Την αριθμ. 334/03, απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ναυπάκτου περί «Τροποποίησης 
του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπάκτου», η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 24998/13−1−04, Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 162/Β’/30−1−04,

7. Την αριθμ. 163/07, απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ναυπάκτου περί «Τροποποίησης 
του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπάκτου», η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 14429/13−7−07, Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1275/Β’/24−7−07,

8. Την αριθμ. 353/07 (Ορθή Επανάληψη), απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπάκτου περί «Τρο−
ποποίησης του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπάκτου», 
η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 9202/23−5−08, Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά−
δας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1077/B11−6−08,

9. Την αριθμ. 206/08, απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ναυπάκτου περί «Τροποποίησης του 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπάκτου», η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 20701/29−10−08 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 2296/Β’/11−11−08,

10. Την αριθμ. 4/09, απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ναυπάκτου περί «Τροποποίησης του 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπάκτου», η οποία εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 3261 & 2229/23−2−09 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

11. Την αριθμ. 192/2010, απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ναυπάκτου περί «Τροποποίησης του 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπάκτου»,

12. Την αριθμ. 145/2010, απόφαση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αιτωλ/νίας, με την οποία εγκρίνεται 
η «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπάκτου», σύμ−
φωνα με την αριθμ. 192/2010 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ναυπάκτου, αποφασίζουμε:

1. Επικυρώνουμε την αριθμ. 192/2010, απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπάκτου και Τροπο−
ποιούμε τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπάκτου ως 
εξής: 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παράγραφος 8 τροποποιείται και θα έχει πλέον 
ως εξής:

8. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα πα−

ρακάτω πέντε (5) τμήματα:
Τμήμα Μελετών−Έργων.
Τμήμα Περιβάλλοντος.
Τμήμα Προμηθειών.
Τμήμα Σχεδίου Πόλης−Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Τμήμα Πολεοδομίας

Άρθρο 9
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το άρθρο αυτό τροποποιείται ως προς τις παραγρά−
φους:

− Γραφείο Διευθυντή και
− Γραμματεία Διεύθυνσης
Επίσης στο άρθρο αυτό προστίθεται παράγραφος 9.5 

και έχει πλέον ως εξής :

Άρθρο 9
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γραφείο Διευθυντή
Στην αρμοδιότητα του ανήκουν:
• Η εποπτεία και ο έλεγχος των τμημάτων και γρα−

φείων που συγκροτούν τη διεύθυνσή του.
• Ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η παροχή των 

απαραίτητων οδηγιών στα τμήματα και γραφεία για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος οργανισμού και των σχετικών 
νόμων και διαταγμάτων,

• Η παραλαβή από το γενικό πρωτόκολλο της αλλη−
λογραφίας της Διεύθυνσης του, ο χαρακτηρισμός της 
με τη μονογραφή του σύμφωνα με το περιεχόμενο της, 
για διανομή της στο ανάλογο τμήμα ή γραφείο για τις 
παραπέρα ενέργειες.
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• Η υπογραφή ή μονογραφή όλων των εγγράφων 
που συντάσσονται από τις διάφορες υπηρεσίες της 
Δ/νσής του.

• Η ανάθεση στους τμηματάρχες της Τ.Υ. πάσης φύ−
σεως εργασιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

• Η άσκηση γενικής διοικητικής εποπτείας στο προ−
σωπικό του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
(τακτικού, αορίστου κ.λπ.) που υπάγεται στη Δ/νση και η 
εισήγηση στη Δημοτική Αρχή κάθε θέματος που αφορά 
την εν γένει κατάστασή του.

• Η μετακίνηση κατά την κρίση του, υπαλλήλων που εί−
ναι τοποθετημένοι σε τμήματα και γραφεία της Δ/νσης, 
σε άλλα γραφεία διαφορετικού τμήματος της ίδιας Δ/
νσης για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

• Η συγκέντρωση των αναγκών της πόλης από τους 
τμηματάρχες, η αξιολόγησή τους για την προώθηση των 
απαιτουμένων στοιχείων για τη σύνταξη του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου.

• Η παροχή τεχνικών συμβουλών στο Δήμαρχο.
• Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από 

το Νόμο, του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσί−
ας των δημοτικών έργων, περιβάλλοντος, προμηθειών, 
σχεδίου πόλης και πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλαδή 
θεώρηση των μελετών των συγκριτικών πινάκων, πιστο−
ποιήσεων τελικών επιμετρήσεων κ.λπ.

• Η παρακολούθηση της κανονικής απορρόφησης των 
πιστώσεων και η εισήγηση σε συνεργασία με τη Διεύ−
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για λήψη των αναγκαίων 
μέτρων.

• Ο έλεγχος και η θεώρηση των καταστάσεων ημερο−
μισθίων του προσωπικού της Διευθύνσεως των Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

• Η έγκριση των εκδιδομένων αδειών εκσκαφής για 
την τοποθέτηση δικτύου αγωγών κοινής ωφέλειας,

• Η εισήγηση για ενέργειες που αποσκοπούν στη βελ−
τίωση της, εν γένει τεχνικής υποδομής της πόλης,

Γραμματεία Διεύθυνσης
Στην αρμοδιότητά της ανήκουν:
• Η τήρηση του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας,
• Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η τήρηση 

του αρχείου φακέλλων έργων κ.λπ..
• Η δακτυλογράφηση των μελετών κ.λπ., εγγράφων 

της Τεχνικής Υπηρεσίας.
• Η φροντίδα για την έγκριση των μελετών και ψη−

φίσεων πιστώσεων
• Η διεκπεραίωση γενικά των διοικητικών υποχρεώσε−

ων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με το κοινό

• Η συνεργασία με τον Αναπληρωτή Δ/ντή για τις υπο−
χρεώσεις και αρμοδιότητες του γραφείου του Δ/ντού 
σε περίπτωση απουσίας του,

• Η κράτηση σημειωμάτων για τα προβλήματα που 
δέχεται τηλεφωνικά από τους δημότες και η ενημέρωση 
των τμηματαρχών.

• Η παρακολούθηση της διακίνησης των εγγράφων 
μέσω του πρωτοκόλλου ενημερώνοντας τους υπαλλή−
λους της Τ.Υ. για αποφυγή καθυστερήσεων

• Η εποπτεία αναπαραγωγής και διάθεσης των τευχών 
δημοπράτησης

• Η Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στη Διεύ−
θυνση (διακίνηση εισερχομένων/ εξερχόμενων εγ−
γράφων, τήρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογρά−

φηση και αναπαραγωγή κειμένων, αναπαραγωγή 
σχεδίων, παροχή γενικών πληροφοριών προς τους 
πολίτες κ.λπ.).

• Τήρηση αρχείου σχεδίων
• Χειρισμός του μηχανογραφικού εξοπλισμού που 

είναι αναγκαίος για την αποδοτική εκτέλεση των δρα−
στηριοτήτων της Δ/νσης.

• Τήρηση των αρχείων των εκδιδομένων οικοδομικών 
αδειών και τη συμπλήρωση αυτού με το αρχείο των 
αδειών που είχαν εκδοθεί παλαιότερα από το Γραφείο 
Μηχ/κού Ν/κτίας.

• Τήρηση των βιβλίων που έχουν σχέση με την έκδοση 
των οικοδομικών αδειών.

• Αποστολή στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες και γενικά με οποιαδήποτε γραφική εργασία 
απαιτηθεί από τα υπόλοιπα γραφεία του τμήματος.

• Τήρηση αρχείου πολεοδομικών σχεδίων
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στην αρμοδιότητά τους ανήκουν:
• Η εποπτεία και ο έλεγχος των γραφείων που συ−

γκροτούν το τμήμα τους.
• Ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η παροχή των 

απαραιτήτων οδηγιών στα γραφεία του τμήματος τους 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος οργανισμού και των σχετικών 
νόμων και διαταγμάτων.

• Η εισήγηση των αντικειμένων της αρμοδιότητας 
τους και η άσκηση των κατά νόμο ή εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων.

• Ο έλεγχος, η θεώρηση όλων των εγγράφων των 
υφισταμένων τους και η συνυπευθυνότητά τους για τη 
νομιμότητα και πληρότητα αυτών πριν τη διαβίβαση 
τους στο διευθυντή για τελική υπογραφή.

• Η ανάθεση σύνταξης μελέτης σε υπάλληλο των τμημά−
των τους για την εκτέλεση μεταφορών και εργασιών της 
αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
268 του Π.Δ. 410/95 όπως ισχύουν κάθε φορά καθώς και 
την ανάθεση επίβλεψης εκτέλεσης των ανωτέρω συμβά−
σεων με ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

• Η μέριμνα και η ευθύνη για τη σύννομη, ορθή και 
ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων των αρμοδιοτή−
των τους.

• Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων, για την εύρυθμη 
και ομαλή λειτουργία των τμημάτων τους.

• Η παραλαβή της αλληλογραφίας του τμήματος τους 
και η εν συνεχεία διανομή στα ανάλογα γραφεία για 
ενέργεια.

• Η υποχρέωση να ενημερώνουν το Γραφείο Προ−
σωπικού για τις ημερήσιες παρουσίες ή απουσίες του 
προσωπικού που υπηρετεί εκτός Δημοτικού Μεγάρου.

• Η ανάθεση πρόσθετης εργασίας στους υπαλλήλους 
κάθε γραφείου του τμήματος του κατά την κρίση του 
όταν παρίσταται ανάγκη για την αντιμετώπιση υπηρε−
σιακών αναγκών.

9.5 Τμήμα Πολεοδομίας
Α. Γραφείο ελέγχου οικοδομικών αδειών κατά Γ.Ο.Κ.. 

Στατικών κ.λπ. Μελετών, φορολογικών
• Έλεγχος των υπό έκδοση οικοδομικών αδειών από 

άποψη πληρότητας προς τις επιταγές του οικοδομικού 
Κανονισμού (αν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Γ.Ο.Κ.).

• Έλεγχος της ορθότητας ή μη των αντίστοιχων με−
λετών των υπό έκδοση αδειών καθώς επίσης και τη 
συμμόρφωση αυτών με την Πολεοδομική Νομοθεσία.

ΑΔΑ : 4ΙΚ21-Φ
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• Έλεγχος των αμοιβών και λοιπών φορολογικών κρα−
τήσεων των υπό έκδοση οικοδομικών αδειών.

• Καθορισμός των όρων δόμησης των οικοπέδων των 
υπό έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς επίσης και των 
Ο.Γ. και των υψομετρικών μελετών που αφορούν το 
Ο.Τ. στο οποίο βρίσκεται το υπόψη οικόπεδο. Έκδοση 
κάθε βεβαίωσης που έχει σχέση με την Πολεοδομική 
Νομοθεσία, καθώς επίσης και τις απαραίτητες διαδι−
κασίες − εισηγήσεις προς άλλες υπηρεσίες ή όργανα 
(Νομαρχία − ΥΠΕΧΩΔΕ − Αρχ/κή Επιτροπή), προκειμένου 
να εντοπισθούν τυχόν παρεκκλίσεις ή να παρασχεθούν 
οδηγίες που θα βοηθήσουν στην έκδοση μιας οικοδο−
μικής άδειας.

 Β. Γραφείο Αυθαιρέτων − Επιβολή προστίμων και 
Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων − Ρευματοδοτήσεων.

• Έλεγχος καταγγελιών περί αυθαιρέτων οικοδομικών 
εργασιών.

• Σύνταξη των εκθέσεων αυτοψίας και κοινοποίηση 
αυτών.

• Εισήγηση διαφόρων θεμάτων στην Επιτροπή Κρί−
σης Αυθαιρέτων προκειμένου αυτή να αποφασίσει την 
εξαίρεση ή μη των αυθαιρέτων έργων.

• Τήρηση όλων των σχετικών βιβλίων και πρακτικών 
της Επιτροπής Κρίσης Αυθαιρέτων.

• Επιβολή και βεβαίωση των προστίμων των κριθέντων 
ως αυθαιρέτων κτιρίων.

• Τήρηση της διαδικασίας νομιμοποίησης, όπου τούτο 
είναι δυνατό σε συνεργασία και με το Γραφείο Έκδοσης 
Οικοδομικών Αδειών.

• Έλεγχος των οικοδομών που πρόκειται να τους δο−
θεί άδεια ρευματοδότησης, καθώς επίσης και με την 
εκπλήρωση της υποχρεώσεως τους για πληρωμή των 
φορολογικών τους οφειλών.

2. Στο άρθρο 22 όπως αναριθμήθηκε σε άρθρο 21
 « Θέσεις Προϊσταμένων» με την αριθ. 206/2008 απόφα−
ση του Δ.Σ, μετά το τμήμα Σχεδίου Πόλης−Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Τμήμα Πολε−
οδομίας: ΠΕ 3 ή ΠΕ 4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ3 ή ΤΕ4.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 20701/29−10−08 και 
3261 και 2229/23−2−09, Αποφάσεις του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ακροτελεύτιο Άρθρο

Από την τροποποίηση αυτή του Ο.Ε.Υ. δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αλλά ούτε σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Ναυπάκτου, δεδομένου ότι το συσταθέν Τμήμα θα λει−
τουργήσει με το υφιστάμενο προσωπικό της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ι.Π. Μεσολογγίου 17 Αυγούστου 2010 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(6)

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

       Με την υπ’ αριθμ. 68836/6248/ΠΟ6/5/00304/Ε/25.08.2010/
Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
από 03/08/2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχεί−
ρησης «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ», που αναφέρεται 
στην μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό επιχείρησης 
επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς, στη 
θέση «Μπακατσελου» του Δ.Δ. Λογγού του Δήμου Αγί−
ου Κωνσταντίνου του Νομού Φθιώτιδας, Περιοχή Κινή−
τρων Β’ σύμφωνα με το Ν. 3299/04, συνολικού κόστους 
176.500,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 42,00 %, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης 74.130,00€.

Από την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθούν 
δύο (2) νέες θέσεις απασχόλησης ή μία(1) ΕΜΕ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
F

(7)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος ERREFLOG.

   Με την αρ. 53442/04−08−2010 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 ERREFLOG.

Δραστική ουσία: NIMESULIDE
Μορφή: Διάλυμα για στοματικές πλύσεις 0,1 % W/V
Δικαιούχος σήματος: ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.
Θ.Μ.08/2010

   Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(8)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος FAMCICLOVIR/DIVAL.

   Με τις αρ. 55461, 55463, 55464/06−08−2010 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 FAMCICLOVIR/DIVAL.

Δραστική ουσία: FAMCICLOVIR
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 125mg/

TAB, 250mg/TAB & 500mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: DIVAL CLASSICS, GREECE
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: DIVAL CLASSICS, 

GREECE
Θ.Μ.08/2010

   Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(9)
     Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος FAMCILET.

   Με τις αρ. 55457, 55458, 55459/06−08−2010 αποφά−
σεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής 
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Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν FAMCILET.

Δραστική ουσία: FAMCICLOVIR
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 125mg/

TAB, 250mg/TAB & 500mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: ALET PHARMACEUTICALS 

ABEE
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ALET PHARMACEUTI−

CALS ABEE
Θ.Μ.08/2010

   Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(10)
     Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος ZOROFLOG.

   Με την αρ. 53440/02−08−2010 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 ZOROFLOG.

Δραστική ουσία: GALANTAMINE HYDROBROMIDE
Μορφή: Πόσιμο διάλυμα 4MG/ML
Δικαιούχος σήματος: OROPHARM TRADING LTD, 

CYPRUS
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: VERISFIELD (UK) LTD, 

UK
Θ.Μ.08/2010

   Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(11)
     Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος QUINAPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE/TEVA.

   Με τις αρ. 55346, 55348, 55350/05−08−2010 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 QUINAPRIL+HYDROCHLOROTHIA
ZIDE/TEVA.

Δραστική ουσία: QUINAPRIL HYDROCHLORIDE + 
HYDROCHLOROTHIAZIDE

Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 
(10+12,5)mg/TAB, (20+12,5)mg/TAB και (20+25)mg/TAB.

Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V., UTRECTH, 
THE NETHERLANDS

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: TEVA PHARMA B.V., 
UTRECTH, THE NETHERLANDS.

   Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(12)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος GLIDIL.

   Με τις αρ. 56302 και 56304/18−8−2010 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 GLIDIL.

Δραστική ουσία GLIMEPIRIDE
Μορφή Δισκίο 3mg/TAB − 4mg/TAB
Δικαιούχος σήματος MED−ΟΝΕΑΦΒΕΕ
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας MED−ΟΝΕΑΦΒΕΕ.

   Η Διευθύντρια

Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(13)
     Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος ZYPEFAR OD.

   Με τις αρ. 56311, 56312 & 56340/18−8−2010 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 ZYPEFAR OD.

Δραστική ουσία: OLANZAPINE
Μορφή: Διασπειρόμενο δισκίο 5mg/TAB − 10mg/TAB 

− 20mg/TAB
Δικαιούχος: σήματος SPECIFARABEE
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SPECIFARABEE.

   Η Διευθύντρια

Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(14)
     Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος OLANZALET®OD.

   Με τις αρ. 56307, 56308 & 56309/18−8−2010 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 OLANZALET® OD.

Δραστική ουσία: OLANZAPINE
Μορφή: Διασπειρόμενο δισκίο: 5mg/TAB − 10mg/TAB −

20mg/TAB
Δικαιούχος σήματος: ALET PHARMACEUTICALS 

ABEE
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:  ALET PHARMACEUTICALS 

ABEE.

   Η Διευθύντρια

Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(15)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος GIORAL.

   Με την αρ. 56015/9−8−2010 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 GIORAL,

Δραστική ουσία: GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE
Μορφή: Αναβράζον δισκίο 1,5mg/TAB
Δικαιούχους σήματος: BIOFAR LTD ENGLAND
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: BIOMEDICA−CHEMICA ΑΕ

   Η Διευθύντρια

 Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
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(16)
     Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος LIPATHREC.

   Με την αρ. 56017/9−8−2010 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 LIPATHREC,

Δραστική ουσία: GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE
Μορφή: Αναβράζον δισκίο 1,5mg/TAB
Δικαιούχους σήματος: VERISFIELD LTD (BVI
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VERISFIELD LTD (UK)

   Η Διευθύντρια

Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

(17)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος ZORATRAL® XR .

  Με την αρ. 56022/9−8−2010 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 ZORATRAL® XR,

Δραστική ουσία: ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE
Μορφή: Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 10mg/

TAB
Δικαιούχους σήματος: PHARMACYPRIA HELLAS AE
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: PHARMACYPRIA HELLAS AE

   Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ  
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