Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2007.02.15 14:33:12
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

2131

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 160
7 Φεβρουαρίου 2007

Διόρθωση σφάλματος στην τροποποίηση της υπ’
αριθμ. Υ10γ/οικ.62278/1.7.2003 (ΦΕΚ 856/τ.Β΄)
απόφασης............................................................................................. 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ β΄
βαθμού. ...................................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για έναν (1) οδη−
γό που υπηρετεί με απόσπαση στην Ανεξάρτητη
Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη». ..........................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που έχει διατεθεί για
την προσωπική ασφάλεια του Δημάρχου Ηρακλείου
Τροποποίηση – συμπλήρωση του Οργανισμού του Γε−
νικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά ΄΄ΑΓΙΟΣ ΠΑ−
ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ΄΄ ...................................................................................
Καθορισμός του Τρόπου Ελέγχου των Λογαριασμών
Φαρμακείων Επαρχίας που Υποβλήθηκαν κατά το
Έτος 2006 στον Οίκο Ναύτου Μέσω των Παραρτη−
μάτων Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.) (εκτός του Π.Ο.Ν./Α) ...
Καθορισμός του Τρόπου Ελέγχου των Λογαρια−
σμών που Υποβλήθηκαν στον Οίκο Ναύτου από
τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής για τα Έτη
2004 − 2005 (εκτός του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Πειραιά) ..................................................................................................
Καθορισμός του Τρόπου Ελέγχου των Λογαριασμών
που υποβάλλονται στον Οίκο Ναύτου από τον
Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιά κατά το Έτος
2007 ...........................................................................................................
Ανάκληση έγκρισης σύμβασης μίσθωσης έργου στο
ΚΕΠ Μαραθώνα, λόγω παραίτησης συμβασιούχου
μίσθωσης έργου. ............................................................................
Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης έργου,
στην Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης και Κατασκευ−
ών Κρ. Βρύσης. .................................................................................
Έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του αμοι−
βαίου κεφαλαίου «MILLENNIUM ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑ−
ΤΗΓΙΚΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» που θα διαχει−
ρίζεται η εταιρεία Π&Κ ΑΕΔΑΚ. ........................................

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 69377/29.12.2006
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης............................................. 11
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 60784/28.12.2006
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ............................ 12

Αριθμ. 49166
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ β΄ βαθμού.
ΟΙ YΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134/Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/
2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».
3. Τις υπ’ αριθμ. 454/27.1.2006, 106/28.2.2005, 128/7.3.2005
και 934/26.9.2005 αποφάσεις του ΑΣΕΠ.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001)
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988),
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κεί−
μενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και
των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου».
6. Το γεγονός ότι στους αναφερόμενους στην από−
φαση αυτή φορείς δεν υφίστανται στους οργανισμούς
εσωτερικής υπηρεσίας τους κενές οργανικές θέσεις
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων ειδι−
κοτήτων.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄/98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄/1995).
«Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β/
24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
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Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ1432/
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006
όμοια (ΦΕΚ 204 Β΄) ισχύει.
12. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΤΑ/ΝΠΔΔ ΟΤΑ

13. Τα σχετικά πρακτικά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
των οικείων ΟΤΑ β΄ βαθμού.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 65.000 Ευρώ περί−
που από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων, η οποία
θα καλύπτεται μέχρι το ποσό των 2.300 Ευρώ περίπου
από τους ΚΑΠ των οικείων Ν.Α. και κατά το υπόλοιπο
από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
(Ειδ. Φ. 7−120, ΚΑΕ Ομάδος 0200), αποφασίζουμε:
Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους κατωτέρω
φορείς των ΟΤΑ β΄ βαθμού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα,
ειδικότητα και αριθμό, ως ακολούθως:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ

ΓΕΩΛΟΓΩΝ

1

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 211
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για έναν (1) οδηγό
που υπηρετεί με απόσπαση στην Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/τ.Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημόσιου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων
στελεχών … και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Το ν. 2477/1977 (ΦΕΚ 59/Α΄/18.4.1997) «Συνήγορος
του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών−Ελεγκτών Δημόσι−
ας Διοίκησης»,όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του
ν.2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α΄/25.6.1998).
3. Τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α΄/20.9.2002)
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές
κ.λ.π.».
4. Τις διατάξεις του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α΄/22.1.2003)
«Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 2/37190/0026/21.6.2001 (ΦΕΚ 915/
Β΄/17.7.2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δι−
καιολογητικά πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή
εργασία».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση σχετικά με επέκταση των διατάξεων του

ν. 3205/2003 στο προσωπικό Ι.Δ. στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α..
8. Την υπηρεσιακή ανάγκη να προσφέρει τις υπηρε−
σίες του και πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής εργασί−
ας, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες και Κυριακές
– εξαιρέσιμες ημέρες, ο αποσπασμένος οδηγός στην
Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».
9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των αναγκών
θα προκληθεί δαπάνη ποσών 5.000,00 Ευρώ και 3.400,00
Ευρώ που θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του Φ.07.610
και ΚΑΕ 0511 και 0512 αντίστοιχα, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε την όλως εξαιρετική άμεση υπηρε−
σιακή ανάγκη για προσφορά εργασίας πέραν του κανο−
νικού ωραρίου και κατά τις νυχτερινές και εξαιρέσιμες
ημέρες από το προσωπικό που αναφέρεται στην παρ. 8
του ανωτέρω σκεπτικού της παρούσας απόφασης.
2. Εγκρίνουμε να εργάζεται υπερωριακά από 1.1.2007
έως 31.12.2007 με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοι−
βή, ένας (1) υπάλληλος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας οδηγών, της Γε−
νικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Η/Δ του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ανεξάρ−
τητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» και μέχρι 92 ώρες
το μήνα, οι οποίες διαχωρίζονται: μέχρι 60 ημερήσιες,
μέχρι 16 νυκτερινές και μέχρι 16 ώρες για Κυριακή και
εξαιρέσιμη ημέρα.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1832
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που έχει διατεθεί για
την προσωπική ασφάλεια του Δημάρχου Ηρακλεί−
ου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/23.12.2003
(ΦΕΚ Α΄ 297).
2. Το υπ’ αριθμ. 845/8.1.2007 έγγραφο του Δήμου
Ηρακλείου Κρήτης, σχετικά με την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας στον Ανθυπαστυνόμο Πετρογιάννη
Βασίλειο.
3. Την υπ’ αριθμ. 6740/5−178010/1.1.2007 διαταγή της
ΑΕΑ/ΚΑΤ/ΔΚΑ/20ΤΠΠ/Β΄ με την οποία διατέθηκε ο ανω−
τέρω μέχρι 30.6.2007, για την προσωπική ασφάλεια του
Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
προκαλείται δαπάνη ύψους 2000 ΕΥΡΩ περίπου σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου στον
οποίο υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.10−6022.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Β/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
όπως τροποποιήθηκε με Την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005
(ΦΕΚ 1284/Β/13.9.2005) όμοια, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως
30.6.2007 την καθιέρωση
− Απογευματινής υπερωριακής εργασίας εξήντα (60)
ώρες μηνιαίως.
− Εργασίας τις Κυριακές – εξαιρέσιμες ημέρες δεκαέξι
(16) ώρες μηνιαίως.
− Νυχτερινής εργασίας καθημερινών ημερών δεκαέξι
(16) ώρες μηνιαίως.
για τον Ανθυπαστυνόμο Πετρογιάννη Βασίλειο.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δή−
μου.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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Αριθμ. Υ4α/91146/06
(4)
Τροποποίηση – συμπλήρωση του Οργανισμού του Γε−
νικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά ‘΄ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕ−
ΛΕΗΜΩΝ΄΄
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37).
β) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄81).
γ) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων»(Α΄ 32).
δ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 απόφαση ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 527), όπως
τροποποιήθηκε με Την υπ’ αριθμ. 17398/05/13.9.2005 (1284
Β΄) όμοια απόφαση.
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005, απόφαση
καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικο−
νομίας και Οικονομικών (Β΄1432) όπως τροποποιήθηκε
με Την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (204 Β΄) όμοια
απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 2/10.1.2006 (θέμα 3ο) απόφαση του
Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά ‘΄ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ΄΄.
5. Τις υπ’ αριθμ. 2/10.1.2006 και 18/8.6.2006 αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της Γ΄ ΔΥΠΕ Αττικής.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. Α3β/οικ. 141418/1986 (ΦΕΚ 901/Β΄/86) από−
φαση «Αναμόρφωση Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο−
μείου Νίκαιας Πειραιά “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”», όπως
έχει τροποποιηθεί, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σή−
μερα, τροποποιείται ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 1
Στο άρθρο 11 «Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας» η πα−
ράγραφος (Γ) αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«ΑΡΘΡΟ 11
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γ) Από άλλους επιστήμονες και λοιπό προσωπικό που
προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με το έργο της Ιατρι−
κής Υπηρεσίας των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων,
σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορί−
ζονται ως εξής:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ Π.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Επτά (7) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ − ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Έντεκα (11) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Έξι (6) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δέκα (10) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)
Μία (1) θέση
Η θέση του κλάδου αυτού καταργείται μετά την για
οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση του υπαλλήλου που την
κατέχει.
Κλάδος ΤΕ Φαρμακοποιών (Προσωρινός)
Μία (1) θέση
Η θέση του κλάδου αυτού καταργείται μετά την για
οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση του υπαλλήλου που την
κατέχει.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πενήντα (50) θέσεις
Οι δέκα (10) θέσεις του κλάδου αυτού πληρούνται κατ΄
αριθμό ίσο προς τις εκάστοτε καταργούμενες δέκα (10)
θέσεις του κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών
Εργαστηρίων.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τριάντα δύο (32) θέσεις
Οι δέκα (10) θέσεις του κλάδου αυτού πληρούνται κατ΄
αριθμό ίσο προς τις εκάστοτε καταργούμενες δέκα (10)
θέσεις του κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Επτά (7) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Χειρι−
στών−Εμφανιστών)
Είκοσι πέντε (25) θέσεις
Οι δέκα (10) θέσεις του κλάδου αυτού είναι προσωρι−
νές και καταργούνται μετά την για οποιοδήποτε λόγο
αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Δέκα εννέα (19) θέσεις
Οι δέκα (10) θέσεις του κλάδου αυτού είναι προσωρι−
νές και καταργούνται μετά την για οποιοδήποτε λόγο
αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Δέκα (10) θέσεις
Η μία (1) θέση του κλάδου αυτού κατανέμεται σύμ−
φωνα με το π.δ/γμα 186/2006 (ΦΕΚ 193 Α΄ ) στο Παιδικό
Σταθμό του Νοσοκομείου.»
ΑΡΘΡΟ 2
Το άρθρο 12 «Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας»
τροποποιείται ως εξής α) στον κλάδο ΠΕ Νοσηλευτικής
συνιστώνται δέκα (10) θέσεις, β) στον κλάδο ΤΕ Νο−
σηλευτικής συνιστώνται πενήντα πέντε (55) θέσεις και
γ) στον κλάδο ΔΕ Νοσηλευτικής συνιστώνται δέκα πέντε
(15) θέσεις και το συγκεκριμένο άρθρο αναδιατυπώνεται
ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 12
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσω−
πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα
από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως
εξής:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Είκοσι πέντε (25) θέσεις
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Τριακόσιες είκοσι οκτώ (328) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δέκα (10) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Είκοσι δύο (22) θέσεις
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Διακόσιες πενήντα οκτώ (258) θέσεις
Οι σαράντα (40) θέσεις του κλάδου αυτού, μετά την
αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν μετατρέ−
πονται σε θέσεις του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ−
ΠΙΚΟΥ
Διακόσιες πενήντα οκτώ (258) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσο−
κόμων, Μεταφορέων Ασθενών, Βοηθών Θαλάμου, Σαβα−
νωτών. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται
κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΑΡΘΡΟ 3
Το άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας» τρο−
ποποιείται ως εξής:
α) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού συνιστώ−
νται πέντε (5) θέσεις και δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΔΕ
Τεχνικού και
β) Στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού συνιστώ−
νται πέντε (5) θέσεις και δέκα τρεις (13) θέσεις στον
κλάδο ΥΕ Προσωπικού Εστίασης και
γ) στον κλάδο ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας καταρ−
γούνται εκατόν είκοσι έξι κενές (126) θέσεις και το εν
λόγω άρθρο αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«ΑΡΘΡΟ 13
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Διοικητική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπι−
κό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα
από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως
εξής:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
Είκοσι τρεις (23) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Επτά (7) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχα−
νολόγων – Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών,
Ηλεκτρονικών – Μηχανικών, Πολιτικών – Μηχανικών,
Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών. Η κατανομή των θέσεων
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση
προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Δύο (2) θέσεις
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Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Στα−
τιστικών και Βιοστατιστικών. Η κατανομή των θέσεων
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση
προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
Οι θέσεις του κλάδου αυτού κατανέμονται σύμφωνα
με το π.δ/γμα 186/2006 (ΦΕΚ 193 Α΄ ) στο Παιδικό Σταθμό
του Νοσοκομείου.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Δώδεκα (12) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Δέκα πέντε (15) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δέκα τρεις (13) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−
κτρονικών – Τεχνικών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών,
Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Τεχνολογίας Ιατρικών
Οργάνων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή
των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την
απόφαση προκήρυξης αυτών.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
Εβδομήντα τρεις (73) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ
Έξι (6) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Ενενήντα οκτώ (98) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχα−
νοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ηλεκτρονικών Τεχνιτών,
Θερμαστών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Κοπτριών – Ρα−
πτριών – Γαζωτριών, Υδραυλικών − Θερμουδραυλικών,
Σιδηρουργών − Οξυγονοκολλητών − Αλουμινοκατασκευ−
αστών, Οικοδομικών−Κτιστών − Αμμοκονιαστών, Πλακά−
δων, Μωσαικών − Μαρμαράδων, Οδηγών αυτοκινήτων,
Ξυλουργών−Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Κουρέων, Κλιβανι−
στών − Απολυμαντών − Αποστειρωτών, Συντηρητών και
άλλων συναφών ειδικοτήτων. Η κατανομή των θέσεων
στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την
απόφαση προκήρυξης αυτών.
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ογδόντα εννέα (89) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλη−
τήρων, Θυρωρών, Συνοδών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων
Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων. Η κατανομή των θέ−
σεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με
την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Εβδομήντα τρεις (73) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών
Μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων. Η κατανομή
των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Οι τρεις (3) θέσεις του κλάδου αυτού κατανέμονται
σύμφωνα με το π.δ/γμα 186/2006 (ΦΕΚ 193 Α΄) στο Παι−
δικό Σταθμό του Νοσοκομείου.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εβδομήντα τρεις (73) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθα−
ριστών –τριών, Πλυντών –τριών, Πρεσσαδόρων – Σιδερω−
τών –τριών, Επιμέλειας κήπων. Η κατανομή των θέσεων
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση
προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Δέκα πέντε (15) θέσεις
Ε΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων.
Όλες οι καταργούμενες με το παρόν άρθρο οργανικές
θέσεις είναι κενές.
ΑΡΘΡΟ 4
Προστίθεται άρθρο 13Α «Στελέχωση της Υπηρεσίας
Πληροφορικής» με το οποίο συνιστώνται δύο (2) θέσεις
στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και το άρθρο διαμορ−
φώνεται ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 13 Α
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η Υπηρεσία Πληροφορικής στελεχώνεται από προσω−
πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα
από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως
εξής:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τρεις (3) θέσεις
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τρεις (3) θέσεις
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Δέκα (10) θέσεις»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 5421.7/03/07
(5)
Καθορισμός του Τρόπου Ελέγχου των Λογαριασμών
Φαρμακείων Επαρχίας που υποβλήθηκαν κατά το
έτος 2006 στον Οίκο Ναύτου μέσω των Παραρτημά−
των Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.) (εκτός του Π.Ο.Ν./Α)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 «Περί
ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση
και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ) Του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 5221.1/04/20.10.2004
απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Με−
ταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά
και Οικονομικά θέματα με «εντολή υπουργού» σε κα−
τώτερα κλιμάκια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»
(Β΄ 1642).
2. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4826/02/4.1.2007 (θέμα
3°) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου
Ναύτου.
3. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στον Ο.Ν. λογαριασμοί
των φαρμακείων επαρχίας οι οποίοι δεν έχουν ελεγ−
χθεί, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποκατάστασης των
ποσών των Πάγιων Προκαταβολών για την αναχρημα−
τοδότηση των Π.Ο.Ν. (εκτός του Π.Ο.Ν./Α).
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Ν.,
αποφασίζουμε:
Την αποδοχή της πρότασης του Δ.Σ./Ο.Ν., όπως αυτή
διατυπώνεται στο απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ.
4826/02/4.1.2007 (θέμα 3°) συνεδρίασής του, για τον τρό−
πο ελέγχου των λογαριασμών φαρμακείων επαρχίας
έτους 2006, που έχουν υποβληθεί στον Οίκο Ναύτου
μέσω απολογισμών φαρμακευτικών δαπανών Π.Ο.Ν.
(εκτός Π.Ο.Ν./Α) και καθορίζουμε τα εξής:
α) Να ελεγχθούν οι απολογισμοί τεσσάρων (04) μηνών
σε ποσοστό 25% ως προς την ορθότητα των αθροί−
σεων όλων των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στις
καταστάσεις καταχώρησης συνταγών και τα αντίστοιχα
τιμολόγια φαρμακείων.
β) Στους ίδιους λογαριασμούς να διενεργηθεί έλεγχος
στις συνταγές που περιέχονται σε αυτούς ως προς
την κοστολόγηση των φαρμάκων και τα λοιπά στοιχεία
τους δειγματοληπτικά, σε ποσοστό 10% για τους λογα−
ριασμούς που ο αριθμός των συνταγών υπερβαίνει τις
τριάντα (30) και σε ποσοστό 33% για τους υπόλοιπους
λογαριασμούς.
γ) Οι λογαριασμοί των υπολοίπων μηνών, να καταχω−
ρηθούν όπως αναφέρονται στα απολογιστικά πινάκια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

και Οικονομικά θέματα με «εντολή υπουργού» σε κα−
τώτερα κλιμάκια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»
(Β΄ 1642).
2. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4819/47/15.11.2006 (θέμα
10°) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου
Ναύτου.
3. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στον Ο.Ν. λογαριασμοί
των φαρμακείων Αττικής οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί,
με αποτέλεσμα την αδυναμία συντάξεως των ισολογι−
σμών Ο.Ν.
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΝ,
αποφασίζουμε:
Την αποδοχή της πρότασης του Δ.Σ./Ο.Ν., όπως αυτή
διατυπώνεται στο απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ.
4819/47/15.11.2006 (θέμα 10°) συνεδρίασης του, για τον
τρόπο ελέγχου των λογαριασμών φαρμακείων που
έχουν υποβληθεί στον Οίκο Ναύτου κατά τα έτη 2004
− 2005 από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής (εκτός
Φ.Σ.Π.) και καθορίζουμε τα εξής:
α) Να ελεγχθούν δειγματοληπτικά οι λογαριασμοί δύο
(02) μηνών των ετών 2004 και 2005 των οποίων το ποσό
που θα αποδίδεται στον φαρμακοποιό θα υπερβαίνει
τα 1.500 € κατά τον ελεγχόμενο μήνα.
Ως ποσό που αποδίδεται στον φαρμακοποιό, λογίζεται
η αξία των συνταγών αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή των
ασφαλισμένων.
β) Από τους πιο πάνω λογαριασμούς να ελεγχθούν
όλα τα αντίστοιχα τιμολόγια που έχουν υποβληθεί κα−
θώς και η ορθότητα των αθροίσεων των ποσών όλων
των συνταγών που μεταφέρονται στις αντίστοιχες συ−
γκεντρωτικές καταστάσεις.
γ) Στους ίδιους λογαριασμούς να διενεργηθεί δειγ−
ματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό 10% για την δια−
πίστωση της ορθής κοστολόγησης των συνταγών και
των λοιπών στοιχείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 25 Ιανουαρίου 2007

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ
F
Αριθμ. 5421.7/02/07
(7)
Καθορισμός του τρόπου ελέγχου των λογαριασμών που
υποβάλλονται στον Οίκο Ναύτου από τον Φαρμακευ−
τικό Σύλλογο Πειραιά κατά το Έτος 2007

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ
F
Αριθμ. 5421.7/04/07
(6)
Καθορισμός του τρόπου ελέγχου των λογαριασμών που
υποβλήθηκαν στον Οίκο Ναύτου από τον Φαρμακευ−
τικό Σύλλογο Αττικής για τα έτη 2004 − 2005 (εκτός
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 «Περί
ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση
και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) Του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 5221.1/04/20.10.2004
απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Με−
ταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά

Πειραιάς, 25 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 «Περί
ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση
και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) Του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 5221.1/4/20.10.2004 από−
φασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομι−
κά θέματα με «εντολή υπουργού» σε κατώτερα κλιμάκια
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1642).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4826/02/4.1.2007 (θέμα
1°) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου
Ναύτου.
3. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στον Ο.Ν. λογαριασμοί
των Φαρμακείων Πειραιά οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί,
με αποτέλεσμα την αδυναμία συντάξεως των ισολογι−
σμών Ο.Ν.
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΝ,
αποφασίζουμε:
1. Την αποδοχή της πρότασης του Δ.Σ./Ο.Ν., όπως
αυτή διατυπώνεται στο απόσπασμα πρακτικών της
υπ’ αριθμ. 4826/02/4.1.2007 (θέμα 1°) συνεδρίασής του,
για τον τρόπο ελέγχου των λογαριασμών φαρμακείων
που υποβάλλονται στον Οίκο Ναύτου μέσω του Φαρ−
μακευτικού Συλλόγου Πειραιά κατά το έτος 2007 και
καθορίζουμε τα εξής:
α) Κάθε μήνα ελέγχεται το 20% των φαρμακείων που
υποβάλλουν λογαριασμούς στον Ο.Ν.
Η διαπίστωση της ορθής κοστολόγησης των συνταγών
που περιέχονται στους λογαριασμούς αυτούς διενεργεί−
ται δειγματοληπτικά σε ποσοστό 10% σε αυτούς που ο
αριθμός των συνταγών υπερβαίνει ανά μήνα τις 30 και
σε ποσοστό 33% στους υπόλοιπους λογαριασμούς.
β) Τα τιμολόγια όλων των φαρμακείων που υποβάλ−
λονται κάθε μήνα, ελέγχονται στο σύνολό τους.
Η ορθότητα των αθροίσεων των καταστάσεων ανά
ποσοστό συμμετοχής, καθώς και κάθε επιπλέον έλεγχος
λοιπών στοιχείων ανά συνταγή διενεργείται δειγματο−
ληπτικά σε ποσοστό 33% του μηνιαίου συνόλου των
φαρμακείων εναλλάξ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Ιανουαρίου 2007
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ
F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/1028+719
(8)
Ανάκληση έγκρισης σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ
Μαραθώνα, λόγω παραίτησης συμβασιούχου μίσθω−
σης έργου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997«Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΔΑ.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ/10307/17.5.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣΣ−
ΔΑ.
6. Το υπ’ αριθμ. 20241/10.5.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ
κατόπιν του υπ’ αριθμ. Φ.7/2/10921/ΟΔΕ ΚΕΠ/4.4.2006 εγ−
γράφου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, σχετικά με τον πίνακα κατανομής
συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως δεκαπέντε
(15) μήνες, για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για την στε−
λέχωση των ΚΕΠ, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν έως
τον Αύγουστο 2006.
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7. Το υπ’ αριθμ. 24432/30.5.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ
κατόπιν του Α.Π.Φ.7/2/10921/ΟΔΕ ΚΕΠ/17.4.2006 ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/9.5.2006 εγγράφου της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά
με την συμπλήρωση του ανωτέρω πίνακα κατανομής
συμβάσεων μίσθωσης έργου, με προσθήκη δύο ατόμων
στο Δήμο Μαραθώνα για την στελέχωση του ΚΕΠ.
8. Την υπ’ αριθμ. 12324/2.6.2006 απόφαση του Γ.Γ. Πε−
ριφέρειας Αττικής, σχετικά με την έγκριση δύο συμβά−
σεων μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Δήμου Μαραθώνα,
διάρκειας έως δεκαπέντε (15) μήνες, για τους ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθμού, για την στελέχωση των ΚΕΠ, των οποίων οι
συμβάσεις λήγουν έως τον Αύγουστο 2006.
9. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/29351/28.12.2006 έγγραφο
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ ΚΕΠ), σχετικά
με την ανάκληση κατανομής σύμβασης μίσθωσης έργου
στο ΚΕΠ Δήμου Μαραθώνα, λόγω παραίτησης συμβα−
σιούχου μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:
Ανακαλείται η σύμβαση μίσθωσης έργου, η οποία
είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 12324/2.6.2006 απόφαση
του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την έγκριση
δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Δήμου
Μαραθώνα, για όσο χρονικό διάστημα αυτή δεν εκτε−
λέστηκε εξαιτίας της παραίτησης της συμβασιούχου
μίσθωσης έργου του ΚΕΠ Δήμου Μαραθώνα, Βυργιώτη
Αναστασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 12 Ιανουαρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 8349
(9)
Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης έργου,
στην Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης και Κατασκευ−
ών Κρ. Βρύσης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περ/ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ
206 Α΄) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του
ν. 2190/1994.
3. Το υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α με θέμα «Προσλήψεις προσωπικού στις επιχειρή−
σεις των Ο.Τ.Α. για το έτος 2003».
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., περί προγραμματισμού προσλήψεων
προσωπικού έτους 2006.
5. Την υπ’ αριθμ. 34/2006 απόφαση του Δ.Σ Δημοτικής
Εταιρείας Ανάπτυξης και Κατασκευών Κρ. Βρύσης «περί
πρόσληψης ενός (1) χειριστή μηχανημάτων έργων, με
σύμβαση μίσθωσης έργου.
6. Την υπ’ αριθμ. 9153/8.9.2006 θετική εισήγηση του
Δημάρχου Κρ. Βρύσης,
7. Την από 1.9.2006 βεβαίωση του Δικηγόρου κου Ευ−
στάθιου Κλ. Θεοδωρίδη, από την οποία προκύπτει ότι
πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύ−
πτει εξαρτημένη εργασία.
8. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 1
του ν. 301/1976.
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
10. Τον Ο.Ε.Υ. της ανωτέρω επιχείρησης, αποφασί−
ζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού,
στη Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης και Κατασκευών Κρ.
Βρύσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 681 κ.ε του Αστικού Κώδικα ως εξής:
Έναν (1) επαγγελματία Χειριστή Μηχανημάτων Έργου,
αντί ποσού αμοιβής 2.700,00 € (συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων φόρων).
Το έργο που θα εκτελεστεί είναι αυτό που ορίζεται
στην αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της
σύμβασης για 3,5 μήνες (από 15.9.2006 έως 31.12.2006).
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Δημοτική Εται−
ρεία Ανάπτυξης και Κατασκευών Κρ. Βρύσης.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Πρόεδρο Δ.Σ. της Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης και
Κατασκευών Κρ. Βρύσης.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στην
Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης και Κατασκευών Κρ. Βρύ−
σης και δεν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου
απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη 2.700,00 €, συνολικά σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού της Επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
΄Εδεσσα, 12 Σεπτεμβρίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 316
(10)
Έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του αμοιβαί−
ου κεφαλαίου «MILLENNIUM ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙ−
ΚΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» που θα διαχειρίζεται
η εταιρεία Π&Κ ΑΕΔΑΚ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 37/23.1.2007))
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 12 και 13 του ν. 3283/2004
«Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαί−
ων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄/210/2.11.2004).
2. Την υπ’ αριθμ. 14/379/18.4.2006 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογρα−
φής «Με εντολή ΔΣ» στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο
Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ
Β΄/674/31.5.2006).
3. Την υπ’ αριθμ. 36730/Β.903/15.9.2006 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαμόρφω−
ση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ
Β΄/1492/10.10.2006).
4. Την από 9.1.2007 επιστολή της διαχειρίστριας εται−
ρείας Π&Κ ΑΕΔΑΚ με το υποβληθέν σχέδιο κανονι−
σμού του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου και τις από
20.12.2006 επιστολές του θεματοφύλακα MILLENNIUM
BANK AE.

5. Την από 15.1.2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Χορήγη−
σης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς,
αποφασίζει:
Εγκρίνει τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου
«MILLENNIUM ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ FUND OF
FUNDS ΜΙΚΤΟ» και παρέχει άδεια για τη σύστασή του.
Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο θα διαχειρίζεται η
εταιρεία Π&Κ ΑΕΔΑΚ και θεματοφύλακας θα είναι η
εταιρεία MILLENNIUM BANK AE.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΜΕΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
Στην υπ’ αριθμ. 69377/29.12.06 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17/Β΄/16.1.2007, στον τίτλο
αυτής διορθώνεται
το λανθασμένο «Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
στο ορθό «Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης».
(Από το ΥΠΕΣΔΔΑ)
F
(12)
Στην υπ’ αριθμ. 60784/28.12.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8/τ. Β/
12.1.2007 περιεχόμενο 2, γίνονται οι εξής διορθώσεις.
Ι) Στα «Έχοντας υπόψη:»,
από το λανθασμένο «…Ιδρύεται Σχολή Προπονητών
Κανόε Καγιάκ Γ΄ Κατηγορίας η οποία θα λειτουργήσει
στον Πειραιά από 5.2.2006 έως 24.2.2006...»,
Στο σωστό «…Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Κανόε Καγι−
άκ Γ΄ Κατηγορίας η οποία θα λειτουργήσει στον Πειραιά
από 5.2.2007 έως 24.2.2007...»,
ΙΙ) άρθρο 2 παρ. 1,
από το λανθασμένο «…Διευθυντής της σχολής ορί−
ζεται ο/η Θεμιστοκλής Νομίδης, Καθηγητής Φυσικής
Αγωγής….»,
Στο σωστό «…Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο/η Θε−
μιστοκλής Νομίδης....» και
III) άρθρο 7 παρ. 1 αρίθμηση 1,
από το λανθασμένο «…Έχουν ηλικία 18 έως 45
ετών…»,
Στο σωστό «…Έχουν ηλικία 22 έως 45 ετών...».
(Από το Υπουργείο Πολιτισμού)
F
(13)
Διόρθωση σφάλματος στην τροποποίηση τηςυπ’ αριθμ.
Υ10γ/οικ.62278/1.7.2003 (ΦΕΚ856/τ.Β΄) απόφασης, που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 95/31.1.2006 τ, Β΄ στη σελ. 1122,
στήλη 2, στίχος 40 επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
Από το λανθασμένο «…Αριθ. Υ10γ/οικ.»
Στο σωστό «…Αριθμ. Υ10γ/οικ. 4172».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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