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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2168
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.40424/22896/3408
(1)
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εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α .................
Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου κατηγορίας ΠΕ (Οι−
κονομολόγος), με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έξι
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των υπαλλήλων του Τμήματος ΠΣΕΑ και του Τμή−
ματος Τεχνικού Εξοπλισμού Μηχανημάτων της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, για τους
μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2007 .........
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄206) και του άρθρου 17 του
ν. 2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσω−
πικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 226).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/368/12165/24.7.2007
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/
2006 ΠΥΣ.
4. Την από 20.3.2007 γνωμοδότηση του δικηγόρου
του Ταμείου.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄
1950/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθα−
νάσιο Νάκο», αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που μπορεί το
Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών να συνάψει σύμβα−
ση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός έτους,
σε ένα φαρμακοποιό, για τον έλεγχο των συνταγών
φαρμάκων των ασφαλισμένων του.
Ο ανωτέρω θα πρέπει να έχει πτυχίο ανώτατης φαρ−
μακευτικής σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο
αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής και άδεια άσκησης
φαρμακευτικού επαγγέλματος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η ετήσια αμοιβή του θα είναι δέκα χιλιάδες (10.000,00)
€. Σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
του Ταμείου έτους 2007.
Το έργο του ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, θα παρέχεται
στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου,
δεν θα συνδέεται με το ωράριο λειτουργίας της υπη−
ρεσίας και η εκτέλεση του θα παρακολουθείται από τη
Διοίκηση του Ταμείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων (22.644,00) €
περίπου και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του
Ταμείου των ετών 2007 και 2008 (ΚΑ 0419).
Το έργο του παραπάνω ιατρού θα παρέχεται στα
γραφεία του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά και
η εκτέλεση του θα παρακολουθείται από τη Διοίκηση
του Ταμείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2007

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F
Αριθμ. Φ. 40223/22899/3409
(2)
Ανάθεση έργου με μίσθωση στο Ταμείο Προνοίας
Δικηγόρων Πειραιά.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206) και του άρθρου 17 του
ν. 2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσω−
πικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 226).
2. 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 Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/364/11714/24.7.2007
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/
2006 ΠΥΣ.
4. Την από 16.4.2007 βεβαίωση του πληρεξούσιου δικη−
γόρου του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄
1950/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθα−
νάσιο Νάκο», αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που μπορεί το
Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά να συνάψει σύμβα−
ση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός έτους,
σε ένα ελεγκτή ιατρό ειδικότητας παθολόγου ή γενικής
ιατρικής και επικουρικά (ελλείψει εκδηλώσεως ενδιαφέ−
ροντος από γιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων) καρ−
διολόγο, για τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων του.
Ο ανωτέρω θα πρέπει να έχει πτυχίο ιατρικής σχολής
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και
άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την ανω−
τέρω ανάθεση θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι δύο

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F
Αριθμ. 56995/4820
(3)
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινή−
των ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας εταιριών εμπορί−
ας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/
2002 (Α΄ 230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1959/1991 (Α΄ 23)
«Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες
διατάξεις».
3. 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 98Α).
4. Το π.δ 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη καθορισμού του αναγκαίου αριθμού
βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων που δύναται να
έχει στην κατοχή του ο κάτοχος άδειας εμπορίας υγρών
καυσίμων κατηγορίας Α, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΦΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
1. Η διενέργεια οδικών μεταφορών με φορτηγά ιδιω−
τικής χρήσης αυτοκίνητα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών
καυσίμων, επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται αθροι−
στικά οι παρακάτω όροι:
α) Τα υγρά καύσιμα ανήκουν στην εταιρεία υπέρ της
οποίας έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ.
αυτοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγοραστεί, παραχθεί ή
μετατραπεί από αυτήν.
Για την απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα
παράγραφο οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών πρέπει
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να έχουν μαζί τους τα συνοδευτικά έγγραφα της κάθε
μεταφοράς τα οποία θα φέρουν αποκλειστικά την εμπο−
ρική επωνυμία του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.
β) Σκοπός του κάθε ταξιδιού είναι η μεταφορά των
παραπάνω προϊόντων από και προς την εταιρεία ή η
διακίνησή τους από την εταιρεία προς τρίτους πελάτες
αυτής.
γ) Απαγορεύεται η μεταφορά των προϊόντων από τον
τόπο παραγωγής απευθείας στον πελάτη εφόσον τα
προϊόντα αυτά μεταφέρονται με Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρα αυτο−
κίνητα μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα.
Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών
καυσίμων ιδιοκτησίας των Εταιρειών εμπορίας πετρε−
λαιοειδών επιτρέπεται: α) σε νομούς που οι Εταιρείες
δεν έχουν εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών να φορτώ−
νουν από τα διϋλιστήρια και να μεταφέρουν απευθείας
στους πελάτες τους και β) να μεταφέρουν υγρά καύσιμα
από διϋλιστήρια (ανεξάρτητα αν έχουν εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών) απευθείας σε πρατήρια υγρών καυσί−
μων που είναι συμβεβλημένα με την Εταιρεία − ιδιοκτήτη
του φορτηγού αυτοκινήτου.
γ) Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών
καυσίμων, μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα
οδηγούνται από οδηγούς που έχουν προσληφθεί με
σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι εφοδιασμένοι με
την αντίστοιχη άδεια ικανότητας οδηγού και τα απαι−
τούμενα έγγραφα σύμφωνα με την Συμφωνία ADR.
Ειδικά οι οδηγοί βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσί−
μων κατά τη μεταφορά πρέπει να έχουν μαζί με τα άλλα
συνοδευτικά έγγραφα και θεωρημένη ανά δίμηνο βε−
βαίωση του Υπουργείου Εργασίας, από την οποία προ−
κύπτει ότι εξακολουθούν να εργάζονται ως οδηγοί με
σχέση εξαρτημένης εργασίας στην Εταιρεία που ανήκει
το βυτιοφόρο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η παρούσα παράγραφος
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ.
αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων
που ανήκουν σε Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών
και τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς υγρών
καυσίμων σε περιφέρειες μικρών νησιών (Ν. Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου πλην της νήσου Ρόδου). Στις περι−
πτώσεις αυτές οι σχέσεις εργασίας των οδηγών με
την επιχείρηση θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
δ) Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με άδεια
κυκλοφορίας.
ε) Δεν μεταφέρουν άλλα προϊόντα πέραν αυτών που
αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
στ) Κατά την μεταφορά τα διακριτικά σήματα της
Εταιρείας πρέπει να είναι εμφανή τόσο στα πρατήρια
όσο και στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα και
ζ) Απαγορεύεται να φέρουν διαφημιστικά σήματα άλ−
λων Εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.
2. Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών
καυσίμων, επιτρέπεται να διενεργούν, και διεθνείς μετα−
φορές με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ.
Φ 205/68/1/27.4.1983 κανονιστικής απόφασης «περί όρων
προϋποθέσεων για την διενέργεια διεθνών οδικών εμπο−
ρευματικών μεταφορών».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1. Οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινή−
των ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών
καυσίμων, εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών
και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
εφόσον προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά και με τη συνδρομή των κατά περίπτωση όρων
και προϋποθέσεων όπως ορίζονται παρακάτω εφόσον
καταβληθεί η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις
υπέρ του Δημοσίου εφάπαξ εισφορά.
Για την έκδοση της παραπάνω άδειας δεν απαιτείται
εγκριτική απόφαση του οικείου Νομάρχη.
2. Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση των κατά τα ανω−
τέρω αδειών κυκλοφορίας είναι η Διεύθυνση Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών στην περιοχή της οποίας υπάγεται
συγκοινωνιακά ο τόπος που έχει έδρα η επιχείρηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
1. Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μεταφοράς
υγρών καυσίμων, μ.β. πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα, χορη−
γούνται σε Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας
Α, οι οποίες κατέχουν ισχύουσα άδεια εμπορίας σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) όπως ισχύει.
2. Στις Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που δι−
αθέτουν άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων
κατηγορίας Α, χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ.
αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων
(βενζίνης, πετρελαίου, μαζούτ) κατά ελάχιστο αριθμό
δύο (2) και μέγιστο αριθμό τέτοιο ώστε το σύνολο του
μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού βάρους των αυτοκινή−
των αυτών να μην υπερβαίνει τον αριθμό Τ που υπο−
λογίζεται ως εξής:
Τ = Ο.Π *0,00095 όπου
Ο.Π.: Ο όγκος πωλήσεων σε μετρικούς τόνους (Μ.Τ)
καυσίμων κατηγορίας εμπορίας Α του προηγούμενου
οικονομικού έτους αφαιρουμένου του όγκου των πω−
λήσεων που παραδίδεται απευθείας στους πελάτες με
δεξαμενόπλοιο και μέσω αγωγών.
Τ: Το Μικτό Βάρος σε τόνους του συνόλου των ΦΙΧ
βυτιοφόρων αυτοκίνητων άνω των 4 τόνων που μπορεί
να διαθέτει η εταιρεία.
Ο αριθμός των δικαιούμενων αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ
βυτιοφόρων αυτοκινήτων με βάση τα ανωτέρω, προκύ−
πτει από τον αριθμό Τ αφαιρουμένου του συνολικού
μικτού βάρους των ήδη κατεχομένων από την εταιρεία
βυτιοφόρων. Αν το συνολικό μικτό βάρος των ήδη κατε−
χομένων από την εταιρεία βυτιοφόρων υπερβαίνει τον
αριθμό Τ δεν χορηγούνται νέες άδειες κυκλοφορίας
βυτιοφόρων αυτοκινήτων άνω των τεσσάρων τόνων.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής, για την χορή−
γηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των 4 τόνων σε
Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, για τη μεταφορά
υγρών καυσίμων, δεν έχουν εφαρμογή στις εξής περι−
πτώσεις:
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α) Οταν πρόκειται για μεταφορές καυσίμου για τον
ανεφοδιασμό αεροσκαφών (REFUELLERS) και εφόσον
οι μεταφορές αυτές διενεργούνται εντός του κλειστού
χώρου των αεροδρομίων και
β) Όταν πρόκειται για μεταφορές που διενεργούνται
αποκλειστικά και μόνο σε νησιά που είναι μόνιμα εγκα−
τεστημένες οι Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Σε
αυτή την περίπτωση δεν περιλαμβάνονται τα νησιά Εύ−
βοιας, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου.
Στις εταιρείες του ανωτέρω εδαφίου, είναι δυνατή η
χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ βυτιοφόρων αυτοκι−
νήτων για όλη την επικράτεια εφόσον αποκτήσουν άδεια
εμπορίας κατηγορίας Α σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
του άρθρου 6 του ν. 3054/2002. Η χορήγηση αδειών κυ−
κλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών γίνεται σύμφωνα με
την παρ. 2 του κεφ. Γ, με βάση τον αριθμό Τ αφαιρουμέ−
νου του συνολικού μικτού βάρους των ήδη κατεχομένων
από την εταιρεία βυτιοφόρων συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε νησιά.
3. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας σημειώνεται:
«για τη μεταφορά υγρών καυσίμων της άδειας εμπο−
ρίας Α».
Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκι−
νήτων που χορηγούνται σύμφωνα με το εδάφιο β της
παρ. 2 του παρόντος αναγράφεται η εξής παρατήρηση:
«για τη μεταφορά υγρών καυσίμων της κατηγορίας Α
αποκλειστικά σε νησιά πλην Εύβοιας, Κέρκυρας, Κρήτης
και Ρόδου».
Για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας απαιτείται η προσκόμιση
στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της
ΝΑ των αδειών κυκλοφορίας ΝΑ όλων των κατεχομένων
από την εταιρεία βυτιοφόρων αυτοκινήτων κατηγορίας
Α, προκειμένου να σημειωθεί η παρατήρηση της παρα−
γράφου αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΦΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1. Για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας βυτι−
οφόρων υγρών καυσίμων κατηγορίας Α οι εταιρείες
εμπορίας πετρελαιοειδών υποβάλλουν στην αρμόδια
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση με την
οποία θα ζητούν βεβαίωση περί του αριθμού των κα−
τεχομένων βυτιοφόρων ΙΧ αυτοκινήτων ανά κατηγορία
άδειας εμπορίας.
2. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην πε−
ριοχή της οποίας έχει έδρα η εταιρεία πετρελαιοειδών
χορηγεί βεβαίωση του τύπου:
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ»
Βεβαιούται ότι η επιχείρηση με την επωνυμία ……........... που
εδρεύει στην............... επί της οδού ............ αριθμός....... και
με αντικείμενο εργασιών................ διαθέτει τα παρακάτω
φορτηγά αυτοκίνητα ΙΧ μεταφοράς υγρών καυσίμων.
Αριθμ. κυκλοφορίας − μικτό βάρος − είδος μεταφ. προ−
ϊόντος − κατηγ. αδ. εμπορίας
1............................ …… ………… …………
………………..
2.............................
3.............................

3. Η παραπάνω βεβαίωση υποβάλλεται στην αρμόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να
καθοριστεί το συνολικό μικτό βάρος των βυτιοφόρων
αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων κατηγορίας
Α που επιτρέπεται να κυκλοφορήσει η συγκεκριμένη
εταιρεία σε σχέση με τον όγκο πωλήσεων κατά περί−
πτωση.
4. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης με
βάση την παραπάνω βεβαίωση χορηγεί στην ενδιαφε−
ρόμενη Εταιρεία πιστοποιητικό, το οποίο κοινοποιείται
στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο είναι του
τύπου:
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ»
Η Εταιρεία ............. με την επωνυμία........... κάτοχος άδειας
εμπορίας Α και με έδρα............ λειτουργεί νόμιμα και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις............ μέχρι....... και έχει πραγματο−
ποιήσει το προηγούμενο έτος συνολικό όγκο πωλήσεων
υγρών καυσίμων κατηγορίας Α ............... μετρικούς τόνους
(Μ.Τ) (κατά την έννοια της παραγράφου 2 του κεφ. Γ
της παρούσας), επιτρέπεται με βάση τα παραπάνω στοι−
χεία να κατέχει βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων
κατηγορίας Α, συνολικού μκτού βάρους……… .και μπορεί
να θέσει σε κυκλοφορία νέα βυτιοφόρα ΦΙΧ αυτοκίνητα
μικτού βάρους …………
5. Το παραπάνω Πιστοποιητικό υποβάλλεται στην αρ−
μόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών μαζί με:
α) Βεβαίωση της Οικονομικής Εφορίας περί του αντι−
κειμένου της εταιρείας και
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας εμπορίας
της Εταιρείας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
6. Η αρμόδια υπηρεσία αφού χορηγήσει τις αιτούμενες
άδειες βυτιοφόρων ΦΙΧ αυτοκινήτων τηρεί για κάθε
εταιρεία μητρώο για τον αριθμό και την κατηγορία των
ΦΙΧ αυτοκινήτων της με τα εξής στοιχεία:
Για την εταιρεία: Επωνυμία εταιρείας – Κατηγορία
άδειας εμπορίας
Για τα ΦΙΧ βυτιοφόρα αυτοκίνητα που κατέχει: αριθ−
μός κυκλοφορίας− μικτό βάρος − είδος μεταφερομένου
προϊόντος− ημερομηνία χορήγησης άδειας κυκλοφο−
ρίας.
Σε περίπτωση κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορί−
ας των βυτιοφόρων ΦΙΧ αυτοκινήτων ενημερώνεται το
μητρώο της εταιρείας.
Το μητρώο αυτό αποστέλλεται σε κάθε μεταβολή
στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών του ΥΠΜΕ με
φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας που χορη−
γήθηκαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την ισχύ της παρούσας κάθε νέα άδεια κυ−
κλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου βυτιοφόρων μεταφοράς
υγρών καυσίμων εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών
κατηγορίας Α, εκδίδεται με τους όρους και προϋποθέ−
σεις της παρούσας.
2. Εκτός από τους όρους και προϋποθέσεις που ανα−
φέρονται στην νόμιμη διενέργεια μεταφορών με ΦΙΧ
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αυτοκίνητα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων,
ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι ποινές που προβλέ−
πονται για τα κυκλοφορούντα ΦΙΧ αυτοκίνητα με τις
διατάξεις των ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123Α) και ν. 3446/2006
(ΦΕΚ 49Α).
3. Καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει το θέμα
της χορήγησης αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτο−
κινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων κατηγορίας Α με
τρόπο διαφορετικό από τις διάταξης της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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F
Αριθμ. 19582
(4)
Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου κατηγορίας ΠΕ (Οι−
κονομολόγος), με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έξι (6)
μηνών από την «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης −
Αποχέτευσης Οινιάδων» (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων για την
Ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης».
3. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του ν. 2527/1997, «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8, του ν. 3051/2002.
6. Την βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου της Δ.Ε.Υ.Α.
Οινιάδων Αντωνίου Γρίβα.
7. Την υπ’ αριθ. 59/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Οινιάδων, με το οποίο υποβλήθηκε
για έγκριση αίτημα πρόσληψης ενός (1) ατόμου, κα−
τηγορίας ΠΕ (Οικονομολόγος), με Σύμβαση Μίσθωσης
Έργου έξι (6) μηνών, για την αντιμετώπιση των θεμάτων
που αφορούν την Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία
της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
Δημοτών.
8. Το γεγονός ότι, στον Προϋπολογισμό της Δημοτικής
Επιχείρησης οικ. Έτους 2007 έχει εγγραφεί η απαιτού−
μενη πίστωση για την κάλυψη της μισθοδοσίας του
Προσωπικού που θα προσληφθεί, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κατηγο−
ρίας ΠΕ (Οικονομολόγος), με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
έξι (6) μηνών, όπως αναλυτικά στην παράγραφο (7) του
παρόντος αναφέρεται.
2. Η σχετική πίστωση για την μισθοδοσία του προ−
βλεφθεί στον Προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2007, της
Δ.Ε.Υ.Α. Οινιάδων, ήτοι στον Κ.Α. 61.00, έχει εγγραφεί
ποσό #50.000,00# €.
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3. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με τις δια−
τάξεις του ν. 2190/1994, όπως, τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 και του ν. 3051/2002,
κάνοντας γνωστό στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Οινιάδων,
ότι η πρόσληψη του προσωπικού θα προχωρήσει, μετά
την έγκριση και δημοσίευση της απόφασης του Γενικού
Γραμματέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 15 Οκτωβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. 16251
(5)
Έγκριση ανανέωσης Συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορι−
σμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των απασχολουμένων, στο
ενταχθέν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρό−
γραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» της «Δημοτικής Ανα−
πτυξιακής Επιχείρησης Αμφιλοχίας» που υλοποιεί
για τον Δήμο Αμφιλοχίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997, «Διοίκηση, Οργάνωση
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παραγ. 3 του ν. 2190/
1994.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 ΠΥΣ, σύμ−
φωνα με την οποία απαιτείται η έκδοση έγκρισης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
4. Την υπ’ αριθμ. 15419/2002 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέ−
ρειας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη του προσω−
πικού για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
5. Την υπ’αριθ. 111135/1233/4.5.2007 (ΦΕΚ 772/15.5.2007/
Β1) κοινή απόφαση Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., Οικονομίας και
Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία τροπο−
ποιεί την υπ’ αριθμ. 110941/12.4.2006 (ΦΕΚ 518/12.4.2006/Β)
όμοια κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση
κωδικοποίησης κοινών υπουργικών αποφάσεων για το
Σύστημα Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
− Διαδικασία Εφαρμογής των ενεργειών «Βοήθεια στο
Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» και «Κέντρων
Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ)», συγχρη−
ματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ.
6. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των παραπάνω
Δομών συνεχίζεται μέχοι τις 31.8.2008. σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στο άρθρο 8, παρ. 2, των παραπάνω,
στις παρ. 7 και 8, αναλυτικά ορίζονται και ότι η σχετική
χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τις δομές που
έχουν ήδη λειτουργήσει και λειτουργούν τα σχετικά
προγράμματα, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία
τους.
7. Την υπ’ αριθμ. 7/2007 απόφαση του Διοικητικού

