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(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΙ.Ε.ΜΕΛ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτ−
λο «ΒΙ.Ε.ΜΕΛ. ΑΒΕΕ», στις διατάξεις του ν. 3299/2004
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 54590/ΥΠΕ/5/00148Ε/ν. 3299/2004/
22.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΒΙ.
Ε.ΜΕΛ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ε.ΜΕΛ. ΑΒΕΕ» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παρα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

35804

γωγής τυποποιημένων συστημάτων ντουλαπιών κου−
ζίνας − ντουλάπας και επίπλων γραφείου από τεχνητή
ξυλεία, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βασιλικής του Δήμου
Παμβώτιδας του Νομού Ιωαννίνων, συνολικής επιχο−
ρηγούμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων
χιλιάδων (1.800.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 48% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χι−
λιάδων (864.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά (7) νέες
θέσεις απασχόλησης (7 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 30.5.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ö
(2)
Μερική ανάκληση απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρω−
σης της ειδικής επένδυσης της επιχείρησης ΜΕΤΑΛ−
ΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (πρώην ΕΒΙΜΕΤ ΑΕ)
Με την υπ’ αριθμ. 25883/ΔΒΕ 2340/24.11.2008 απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης αποφασίσθηκε η μερική
ανάκληση της ειδικής επένδυσης της επιχείρησης ΜΕ−
ΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (πρώην ΕΒΙΜΕΤ ΑΕ) κατά το
μέρος εκείνο που αφορά στο ύψος επένδυσης και επιχο−
ρήγησης, για το χρονικό διάστημα που δε λειτούργησε η
εταιρεία, μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της
επένδυσης και η μερική επιστροφή επιχορήγησης ύψους
882.479,56 ευρώ από την επιχείρηση ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ. Η επιχείρηση υποχρεούται σε άμεση
επιστροφή του ως άνω ποσού εισπραττομένου κατά τις
διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

Ö
(3)
Τροποποίηση & Ολοκλήρωση επιχειρηματικού σχεδίου
της επιχείρησης «VETA ΑΕΒΕ» που έχει υπαχθεί με
την υπ’ αριθμ. 4224/ΔΒΕ 436/2.3.2006 απόφαση στις
διατάξεις ν. 3299/2004 (άρθρο 3, παρ. 1, περ. ε, υπο−
περ. xi) και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.
Με την υπ’ αριθμ. 25711/ΔΒΕ 2319/21.11.2008 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε το επιχει−
ρηματικό σχέδιο της επιχείρησης «VETA ΑΕΒΕ», αφού
διαπιστώθηκε η επίτευξη των στόχων του σχεδίου και
εγκρίθηκε η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου με υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπο−
λογισμού κατά 3,5%.
• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης
οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 4.567.678,29 Ευρώ.
• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
1.827.071,32 Ευρώ, που αποτελεί το 40% του συνολικού

κόστους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.
• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 1.417.263,53
Ευρώ, που αποτελεί το 31% του συνολικού κόστους της
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.
• Το τραπεζικό δάνειο ορίστηκε στο ποσό των
1.323.343,44 Ευρώ, που αποτελεί το 29% του συνολικού
κόστους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 1.10.2007.
• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή
του υπολοίπου της αναλογούσας επιχορήγησης ποσού
944.842,36 ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
Ö
(4)
Ανάκληση απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της επι−
χείρησης «ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» που έχει υπαχθεί στην
ενίσχυση της επιχορήγησης του ν. 2601/1998, άρ−
θρο 3, παρ. 1, περιπτ. α΄, υποπερ. xvii, xviii, που ανα−
φέρονται στις κατηγορίες «Ποιότητα» και «Εφοδια−
στική Αλυσίδα».
Με την υπ’ αριθμ. 26061/ΔΒΕ 2367/25.11.2008 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, που αφορά την επένδυση της
επιχείρησης «ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία είχε υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (άρθρο 3, παρ. 1, περιπτ.
α΄, υποπερ. xvii, xviii), αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
• Η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 13404/ΔΒΕ 1300/20.6.2007
Απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΒΙ−
ΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» λόγω μείωσης προσωπικού στην εται−
ρεία από 32 σε 28 άτομα και μη δημιουργίας 3 νέων
θέσεων εργασίας, όπως προβλεπόταν στην εγκριτική
απόφαση.
• Η επιστροφή της καταβληθείσας α΄ δόσης της επι−
χορήγησης ύψους 95.317,20 Ευρώ, εντόκως από την ημε−
ρομηνία καταβολής της στην επιχείρηση στις 24.6.2005
έως και τις 29.6.2007 και σύμφωνα με τη διαδικασία περί
εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
Ö
(5)
Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «SPECIFAR
Α.Β.Ε.Ε.» που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. 6462/
ΔΒΕ/737/29.3.2006 απόφαση στις διατάξεις ν. 3299/2004
(άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση
xi) και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.
Με την υπ’ αριθμ. 6462/ΔΒΕ/737/29.3.2006 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε η επένδυση
της επιχείρησης «SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε.» και εγκρίθηκε η
τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
• Το συνολικό κόστος της παραγωγικής επένδυσης
ανέρχεται στο ποσό των 12.852.000,95 Ευρώ (δώδεκα
εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και
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ενενήντα πέντε λεπτά), ενώ το συνολικό κόστος της
ενισχυόμενης επένδυσης οριστικοποιήθηκε στο ποσό
των 12.515.268,18 Ευρώ (δώδεκα εκατομμύρια πεντακό−
σιες δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ
και ενενήντα πέντε λεπτά).
• Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των
5.006.107,27 Ευρώ (πέντε εκατομμύρια έξι χιλιάδες εκα−
τόν επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτά) που αποτελεί
ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης
που πραγματοποιήθηκε.
• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 3.501.510,97
Ευρώ (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες πε−
ντακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) που απο−
τελεί ποσοστό 27,977914%% του συνολικού κόστους της
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.
• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των 4.007.649,94 Ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια επτά χιλι−
άδες εξακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα τέσ−
σερα λεπτά), που αποτελεί ποσοστό 32,022086% της
ενισχυόμενης επένδυσης.
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• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 3.7.2008.
• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 3.614.564,18 Ευρώ,
(τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πε−
ντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά).
• Με την ολοκλήρωση της επένδυσης δημιουργήθη−
καν 125 (ΕΜΕ) νέες μόνιμες θέσεις εργασίας έναντι των
δεκαπέντε (15) προβλεπομένων θέσεων εργασίας της
απόφασης υπαγωγής.
• Με την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστώθηκε
αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 151%
έναντι στόχου 30% που προβλεπόταν από την εγκριτική
απόφαση.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ

Ö
(6)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ − ΜΕΤΑΛ−
ΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε − ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ» με έδρα στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας, Ο.Τ. 1053 − ΟΙΚ. 06, που βρί−
σκεται στον Δήμο Κερατέας, του Νομού Αττικής, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρ−
θρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.
Με την υπ’ αριθμ. 27140/ ΔΒΕ 2756 /ν. 3299/2004/20.11.008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπήχθη στις δια−
τάξεις του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi, επένδυση
με τα παρακάτω στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ−
ΘΗΚΩΝ − ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε − ΣΑΡΑ−
ΣΙΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παραγωγή εργαλειοθηκών − μεταλλικών προϊόντων (Κ.Α.
ΣΤΑΚΟΔ 3614)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ολοκληρωμένο διετές επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονι−
σμού, επέκτασης και μετεγκατάστασης μονάδας παραγω−
γής εργαλειοθηκών − μεταλλικών προϊόντων

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Ο.Τ. 1053 − ΟΙΚ. 06 , ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ,
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

3.663.172,37

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

50%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1.831.586,18 €

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

0

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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(7)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ−ΑΣΠΙΣ ΑΕ» με έδρα στο 4ο
χλμ. Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρθρο 3, παρά−
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.
Με την υπ’ αριθμ. 25721ΔΒΕ 2322/ν. 3299/2004/20.11.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπήχθη στις δια−
τάξεις του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi, επένδυση
με τα παρακάτω στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ−ΑΣΠΙΣ ΑΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Α) ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ Β) ΑΡΓΟΣ
Α) Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Β) Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Α) 3.166.921,00€ Β) 628.263,00€ ΣΥΝΟΛΟ 3.795.184,00€
Α) 40% Β) 50%
Α) 1.266.768,4 € Β) 314.131,5 € ΣΥΝΟΛΟ 1.580.899,90€
5 (Ε.Μ.Ε.)

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Μ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
Ö
(8)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Δρακόπουλος Γερ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα τη Νίκαια, στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε
Με την υπ’ αριθμ 25709/ΔΒΕ 2317/20.11.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπήχθη στις διατάξεις του
νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi, επένδυση με τα
παρακάτω στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

παρασκευή & εμπορία χρωμάτων & συναφών προϊόντων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Πολυετές επιχειρηματικό σχέδιο

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Μαύρη Γιώρα, Δήμος Ασπροπύργου

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Νομός Αττικής

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

1.714.065,69 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

50%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

857.032,85 €

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

6 Ε.Μ.Ε.

Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Μ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
Ö
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ − ALDE με έδρα την Καρδίτσα, στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε.
Με την υπ’ αριθμ. 25708/ΔΒΕ/2316/20.11.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπήχθη στις διατάξεις του
νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi, επένδυση με τα
παρακάτω στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ − ALDE

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

35807

13ο ΧΑΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ − ΑΘΗΝΩΝ, ΘΕΣΗ ΤΡΑΝΤΟΥ, Δ.Δ.
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

€ 2.050.315,75

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

50%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1.025.157,88

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

5 ΕΜΕ

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Μ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
Ö
Αριθμ. ΕΚΕΠΥ/5936
(10) 08:00, 14:30 και 22:30 για τις κενές κλίνες κάθε ΜΕΘ
Αναμόρφωση του συστήματος Εισαγωγής, Προγραμ− καθώς και για τα στοιχεία των νοσηλευομένων αρρώ−
ματισμού και Ελέγχου στις Μονάδες Εντατικής Θε− στων, με ειδική αναφορά στη διάγνωση, την κατάσταση
των αρρώστων και την ημερομηνία και ώρα εισόδου
ραπείας (Μ.Ε.Θ.).
στη Μ.Ε.Θ..
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στο ΕΚΕΠΥ γί−
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
νεται με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης του Νο−
΄Εχοντας υπόψη:
σοκομείου.
1. Τις διατάξεις του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) «Ανά−
4. Ο Διευθυντής της Μ.Ε.Θ. κάθε νοσοκομείου υπο−
πτυξης και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ».
χρεούται να ενημερώνει τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) «Πε− και να κοινοποιεί στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ. τις καταστάσεις νοση−
ριφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας λευομένων ασθενών στη Μ.Ε.Θ., με όλα τα στοιχεία που
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
ζητούνται από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3370/2005
5. Σε περιπτώσεις προγραμματισμένων χειρουργείων
(ΦΕΚ 176/Α/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπη− όπου μετά την έξοδο του ασθενούς απαιτείται η εισα−
ρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».
γωγή του στη Μ.Ε.Θ., η κλίνη που κρατείται γι’ αυτόν
4. Τις διατάξεις του όγδοου άρθρου παρ. 3 του ν. 3527/2007 τον σκοπό θα δηλώνεται στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ως κενή και θα
(ΦΕΚ 25/Α/2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προ− συνοδεύεται από ενημέρωση για το είδος της επέμβα−
σώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι− σης και την αμεσότητα αυτής.
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτο περιστατικό άμε−
5. Τις διατάξεις των άρθρων, Γ παρ. 4.5.5, Θ και Ι της υπ’ σης προτεραιότητας για εισαγωγή σε Μ.Ε.Θ., η κλίνη
αριθμ. Υ4δ/53080/23.5.2005 (ΦΕΚ 740/Β/1.6.2005) απόφα− θα παραχωρείται υπό την προϋπόθεση το προγραμμα−
σης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των νοσοκο− τισμένο χειρουργείο για το οποίο εκρατείτο η κλίνη,
μείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις».
εάν αναβληθεί δεν απειλεί τεκμηριωμένα τη ζωή του
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί− ασθενούς.
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
6. Οι ασθενείς της λίστας αναμονής για εισαγωγή
αποφασίζουμε:
σε Μ.Ε.Θ. διακινούνται πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη
Την αναμόρφωση του συστήματος Εισαγωγής, Προ− του ιατρού της Μ.Ε.Θ. που πρόκειται να δεχθεί το πε−
γραμματισμού και Ελέγχου στις Μονάδες Εντατικής ριστατικό και του ιατρού του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. που συντονίζει
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ως εξής:
και παρακολουθεί τη διακίνηση των περιστατικών της
Α. Διαδικασίες Εισαγωγής, Προγραμματισμού και αναφερόμενης λίστας.
Ελέγχου στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.).
7. Οι ασθενείς των Μ.Ε.Θ. κατά την έξοδό τους επι−
1. Οι Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στρέφουν στο Νοσοκομείο από το οποίο είχαν διακο−
οι Ειδικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Παιδιατρικές, μιστεί.
Εγκαυμάτων, Ειδικών Λοιμώξεων) δέχονται καθημερινά
Κατ’ εξαίρεση, ασθενείς από επαρχιακά Νοσοκομεία
σε 24ωρη βάση περιστατικά, μετά από συνεννόηση με που διεκομίσθησαν και νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ. του λε−
το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).
κανοπεδίου Αττικής συνεχίζουν τη νοσηλεία τους σε
2. Η Διοίκηση του κάθε νοσοκομείου με την συνερ− κλινική του ιδίου νοσοκομείου και προγραμματίζεται η
γασία του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και του Δι− άμεση και ασφαλής διακομιδή τους σε συνεργασία με
ευθυντή της Μ.Ε.Θ. είναι υπεύθυνη για την ορθολογική το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στο Νο−
κατανομή και διαχείριση των κλινών των Μ.Ε.Θ.
σοκομείο από όπου είχαν διακομισθεί μετά από ιατρική
3. Οι Διευθυντές ή ο Εφημερεύων αρχαιότερος Ιατρός γνωμάτευση για το ασφαλές της διακομιδής.
της Μ.Ε.Θ. κάθε Νοσοκομείου υποχρεούται να ενημε−
Β. Διαδικασίες Εισαγωγής σε Μ.Ε.Θ. Στεφανιαίων Νό−
ρώνει την Διοίκηση του Νοσοκομείου και το ΕΚΕΠΥ, σων.
1. Η Διαδικασία εισαγωγής σε Μ.Ε.Θ. Στεφανιαίων Νό−
τρεις (3) φορές την ημέρα και συγκεκριμένα τις ώρες
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σων ελέγχεται από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. το οποίο συνεργάζεται
αδιαλείπτως με το Ε.Κ.Α.Β.
2. Όλες οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Στεφανιαίων
Νόσων δέχονται καθημερινά σε 24ωρη βάση περιστατι−
κά μετά από συνεννόηση με το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και ενημέρωση
του Ε.Κ.Α.Β.
3. Για την περίπτωση των ασθενών που χρήζουν αγγει−
οπλαστικής ισχύει η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 1155/24.7.2008
και τα συνοδευτικά έγγραφα που εκδόθηκαν από το
Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
Γ. Διαδικασίες Εισαγωγής, Προγραμματισμού και
Ελέγχου σε Μ.Ε.Θ. Νεογνών
1. Για τις Διαδικασίες Εισαγωγής, Προγραμματισμού
και Ελέγχου σε Μ.Ε.Θ. Νεογνών ισχύουν οι παράγραφοι
1−7 του άρθρου Α της παρούσης.
2. Μονάδες Νεογνών διαθέτουν τα παρακάτω Νοσο−
κομεία:
α) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
β) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙ−
ΑΚΟΥ»
γ) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
δ) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών – Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
ε) Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕ−
ΛΕΗΜΩΝ»
στ) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
3. Μονάδες Νεογνών διατίθενται και από Ιδιωτικές
Κλινικές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 131423
(ΦΕΚ 1892/Β/21.12.2004) υπουργική απόφαση με τίτλο
«Καθορισμός νοσηλίων Νεογνικών Μονάδων σε ιδιωτικές
κλινικές, με πακέτο νοσηλείας».
4. Για την διακίνηση των νεογνών υπάρχουν δύο (2)
Κινητές Μονάδες:
α) Η Κινητή Μονάδα μεταφοράς νεογνών που στελε−
χώνεται από Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
και
β) Η Κινητή Μονάδα μεταφορά νεογνών που στελε−
χώνεται από Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του
Ε.Κ.Α.Β.
Η λειτουργία τους συντονίζεται από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. σε
συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β.
5. Τα νεογνά της λίστας διακινούνται ανάλογα με τη
βαρύτητα του περιστατικού και πάντοτε με τη σύμφωνη
γνώμη του Νεογνολόγου Ιατρού που πρόκειται να δεχθεί
το περιστατικό, του Ιατρού του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. που συντονίζει
και παρακολουθεί τη διακίνηση των περιστατικών της
αναφερόμενης λίστας.
Συγκεκριμένα θα προηγούνται τα νεογνά που χρήζουν
νοσηλείας σε Μ.Ε.Ν. για επιπλοκές μετά τον τοκετό (π.χ.
εγκεφαλική αιμορραγία, αιματώματα, πνευμοθώρακας,
αναπνευστική ανεπάρκεια, υδροκεφαλία, ανάγκη υπο−
στήριξης με μηχανικό αερισμό κ.λπ.) και θα έπονται τα
ελλιποβαρή νεογνά που έχουν ανάγκη μόνο θρέψης.
Δ. Σύσταση Τμήματος Προγραμματισμού, Ελέγχου και
Τήρησης Διαδικασιών στις Μονάδες Εντατικής Θερα−
πείας (Μ.Ε.Θ.).
1. Δημιουργείται στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Τμήμα Προγραμματι−
σμού, Ελέγχου και Τήρησης Διαδικασιών στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.).
2. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. θα μελετήσει τις αναγκαιότητες 24ωρης

κάλυψης του τμήματος με Ιατρικό, Παραϊατρικό και Δι−
οικητικό Προσωπικό. Η στελέχωση αυτή θα ρυθμιστεί
με σχετική υπουργική απόφαση ή κοινή υπουργική από−
φαση.
3. Προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και
εμπειρία των συντονιστών του Ε.Κ.Α.Β. που επί μακρό
χρονικό διάστημα εφάρμοζαν το σύστημα διαδικασιών
εισαγωγής στις Μ.Ε.Θ., αρχικά το Τμήμα θα στελεχω−
θεί με άτομα από το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. κατόπιν
εντολής του Υπουργού Υγείας. Τα άτομα αυτά (Ιατροί
και Παραϊατρικό προσωπικό) θα εκπαιδεύσουν και άλλα
άτομα για την ορθολογική και άρτια διαχείριση των
περιστατικών. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας
προσέλευσης ενός ή περισσοτέρων από τα ανωτέρω
άτομα, η Διοίκηση του ΕΚΑΒ υποχρεούται να τους αντι−
καταστήσει άμεσα. Το κόστος θα επιβαρύνει το ΕΚΑΒ.
4. Υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που θα
στελεχώσει το Τμήμα ορίζεται ο Διοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
με πρότασή του προς τον Υπουργό Υγείας.
5. Για τον έλεγχο και τη σωστή εφαρμογή της πα−
ρούσης συγκροτείται Ομάδα Επιχειρησιακού Ελέγχου
Νοσοκομείων – Μ.Ε.Θ. για όλα τα Νοσοκομεία και τις
Μ.Ε.Θ. της Επικράτειας.
Η Ομάδα θα αποτελείται από:
Α) Έναν (1) Ιατρό του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ο οποίος θα ασκεί
καθήκοντα Συντονιστού της Ομάδας,
Β) Έναν (1) Ιατρό του Ε.Κ.Α.Β. και
Γ) Έναν Εκπρόσωπο της εκάστοτε Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το
Νοσοκομείο – Μ.Ε.Θ. που ελέγχεται.
Ε. Άλλες Ρυθμίσεις
1. Ο ΄Ελεγχος και η Διαχείριση όλων των Μ.Ε.Θ. αρ−
μοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, της 4ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας & Θράκης και της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδας για τα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας
ανήκει στο Περιφερειακό Γραφείο Βορείου Ελλάδος
του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
2. Η αναστολή λειτουργίας των Μονάδων για λόγους
επισκευών ή για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη συντή−
ρησης θα γίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, μετά
από σύμφωνη γνώμη του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
3. Με ευθύνη της Διοίκησης του Νοσοκομείου και κα−
τόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Μ.Ε.Θ. θα αποστέλ−
λεται προς το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ετήσιο πρόγραμμα – πρόταση
αναστολής λειτουργίας της Μ.Ε.Θ. το αργότερο μέχρι
τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους καθώς και οι λόγοι που
επιβάλλουν την αναστολή.
4. Η αποστολή του προγράμματος δεν είναι δεσμευ−
τική για το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. το οποίο σε συνεργασία με τις
Υ.ΠΕ. θα αποφασίζει το χρονικό διάστημα αναστολής
λειτουργίας των Μ.Ε.Θ. έτσι ώστε να μην διαταράσσεται
η ομαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και να συνεχίζεται η απρόσκοπτη παροχή υγειονομικής
φροντίδας προς του Πολίτες.
5. Η Ομάδα Επιχειρησιακού Ελέγχου Νοσοκομεί−
ων – Μ.Ε.Θ. θα ελέγχει τις Μ.Ε.Θ. βάσει συγκεκριμένων
πρωτοκόλλων που θα εκπονηθούν από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. σε
συνεργασία με εκπροσώπους των Νοσοκομείων και της
Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.
6. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ., μετά την αρχική εφαρμογή του συ−
στήματος και για την βελτίωση των διαδικασιών με

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σκοπό την απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών
υγείας προς τον Πολίτη, έχει τη δυνατότητα, κατόπιν
εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης να προσθέσει, τροποποιήσει ή να βελτι−
ώσει διατάξεις της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΠ/114062/388
(11)
Καθιέρωση δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας, κατά Γενική Διεύθυνση, στο Υπουρ−
γείο Πολιτισμού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1−7 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συ−
στήματος με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 44).
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 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
γ) του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός του ΥΠ.ΠΟ.» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 146).
2. Τις υπ’ αριθμ.:
α) ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.2813/23.1.2008 και
β) ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.20741/23.7.2008 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/2007 (ΦΕΚ 1950/τ.
Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Χρήστο Ζώη.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε δείκτες αποτελεσματικότητας και απο−
δοτικότητας στο Υπουργείο Πολιτισμού ως εξής:
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
1. Αριθμός προτάσεων για χρηματοδότηση.
2. Αριθμός διαδικασιών που απλοποιούνται
3. Χρόνος διεκπεραίωσης υπόθεσης.
4. Ποσοστό προτάσεων που γίνονται αποδεκτές με
μορφή σχεδίου νόμου, υπουργικής απόφασης.
5. Ο αριθμός εσωτερικών οδηγιών.
6. Ποσοστό επίτευξης στόχων.
7. Αριθμός στελεχών με συμμετοχή σε προγράμματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
8. Αριθμός προγραμμάτων εκπαίδευσης.
9. Αριθμός στελεχών με συμμετοχή σε συνέδρια, διε−
θνείς οργανισμούς κ.λπ.
10. Ποσοστό τροποποιούμενων διαδικασιών λόγω
σφαλμάτων ή ελλείψεων που εντοπίζονται στην εκτέ−
λεση των διαδικασιών.
11. Αριθμός νέων προγραμμάτων−εφαρμογών πληρο−
φορικής που χρησιμοποιούνται.
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12. Ποσοστό τυποποίησης εσωτερικών διαδικασιών.
13. Αριθμός διατάξεων που κωδικοποιούνται.
14. Χρόνος διεκπεραίωσης εργασιών.
15. Ποσοστό υπαλλήλων με Η/Υ.
16. Ποσοστό επίτευξης των στόχων μείωσης του λει−
τουργικού κόστους κάθε Γενικής Διεύθυνσης.
Όλοι οι παραπάνω δείκτες μετρώνται ετησίως.
Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Κατά Γενική Διεύθυνση ως εξής:
1. Γενική Διεύθυνστι Αργαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
1.1 Ποσοστό αύξησης των εσόδων από παραγόμενα
και διανεμόμενα αντίγραφα και πωλητέα είδη.
Ο δείκτης μετράται ετησίως.
1.2 Ποσοστό αύξησης της επισκεψιμότητας των μου−
σείων, μνημείων αρχαιολογικών χώρων.
Ο δείκτης μετράται ανά εξάμηνο.
1.3 Ποσοστό αύξησης του κόστους της προβολής των
μνημείων και των μουσείωνκαι των εκθεμάτων τους.
Ο δείκτης μετράται ετησίως.
1.4 Αριθμός εκθέσεων γενικού και ειδικού περιεχομένου
που διοργανώνονται. Ο δείκτης μετράται ετησίως.
1.5 Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διορ−
γανώνονται για την προβολή των αρχαιοτήτων.
Ο δείκτης μετράται ετησίως.
1.6 Ποσοστό αιτημάτων πολιτών σε θέματα αρμοδι−
οτήτων της Γενικής Διεύθυνσης που διεκπεραιώνονται
σε μονάδα χρόνου.
Ο δείκτης μετράται ετησίως.
2. Γενική Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τε−
χνικών Έργων
2.1 Ποσοστό απορρόφησης διατιθέμενων πόρων.
2.2 Αριθμός παρεμβάσεων για την προστασία, συντή−
ρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
2.3 Ποσοστό υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης.
Όλοι οι παραπάνω δείκτες μετρώνται ετησίως.
3. Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού
3.1 Ποσοστό ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων επί του συ−
νόλου των χρηματοδοτήσεων στον τομέα του Νεώτερου
Πολιτισμού.
Ο δείκτης μετράται ετησίως.
3.2 Ποσοστό βελτίωσης υφιστάμενων ή και δημιουρ−
γίας νέων υποδομών Νεώτερου Πολιτισμού.
Ο δείκτης μετράται ετησίως.
3.3 Αριθμός εκδηλώσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης
των εποπτευομένων φορέων για θέματα αρμοδιοτήτων
της Γενικής Διεύθυνσης.
Ο δείκτης μετράται ανά εξάμηνο.
3.4 Ο αριθμός συνεργασιών με φορείς εκτός ΥΠ.ΠΟ.
Ο δείκτης μετράται ετησίως.
4. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης καλύπτε−
ται από τους γενικούς δείκτες μέτρησης αποτελεσματι−
κότητας και αποδοτικότητας της παραγράφου Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 10/οικ.: 39862
(12)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αρμόδιο Αντινομάρ−
χη Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρο της Νομαρχιακής
Επιτροπής Υγείας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Κώ−
δικας Νομαρχιακής Αυτ/σης».
2. Τον Οργανισμό της Νομ/κής Αυτ/σης Θεσ/νίκης που
δημοσιεύθηκε στις 11.5.1995 (ΦΕΚ 392 τεύχος Β΄) όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 15 παρ. 28 του ν. 2503/1997
«Περί Διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περι−
φέρειας και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του ν. 3274/2004 από τις
οποίες προκύπτει, ότι σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση τον Νομάρχη επικουρούν στην άσκηση των αρ−
μοδιοτήτων του Αντινομάρχες, ο αριθμός των οποίων
για την Ν.Α.Θ. ανέρχεται σε έξι (6).
4. Την υπ’ αριθμ. Γ.Ν. 11/2.1.2008 απόφαση όπως συ−
μπληρώθηκε και ισχύει σήμερα περί ορισμού Αντινο−
μαρχών και Εντεταλμένων Συμβούλων.
5. Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντι−
νομάρχη Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρο της Νομαρχια−
κής Επιτροπής Υγείας, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στον Αντινομάρχη Δημόσιας Υγείας και
Πρόεδρο Νομαρχιακής Επιτροπής Υγείας τις κατωτέ−
ρω αρμοδιότητες και την υπογραφή με «ENTOΛH ΝΟ−
ΜΑΡΧΗ» πράξεων και εγγράφων για θέματα Δημόσιας
Υγείας αρμοδιότητας των Υγειονομικών Υπηρεσιών του
Νομού Θεσ/νίκης, όπως παρακάτω:
1. Την συγκρότηση Επιτροπής για χορήγηση αδειών
επαγγέλματος Κουρέων − Κομμωτών (Α/θμια και Β/
θμια).
2. Την συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Κουρέ−
ων − Κομμωτών.
3. Την εφαρμογή διατάξεων περί οικόσιτων ζώων.
4. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Β/θμιας Επιτρο−
πής Σταυλισμών.
5. Την χορήγηση άδειας Σκοπιμότητας Εργαστηρίων
Ακτινοβολιών Ιδιωτικών Εργαστηρίων και Εργαστηρίων
Νοσοκομείων και Ραδιοϊσοτόπων.
6. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικρών Σταυ−
λισμών.
7. Την απαγόρευση λειτουργίας σταυλισμών.
8. Την μείωση της δυναμικότητας ζώων − πτηνών από
σταυλισμούς.
9. Τον ορισμό μελών Επιτροπής σταυλισμών.
10. Την συγκρότηση Επιτροπής για τη χορήγηση ή μη
άδειας εγκατάστασης ιερόδουλων γυναικών.
11. Την προέγκριση κατασκευής εργαστηρίων αξονι−
κών τομογράφων Χ2, Χ3 κ.λπ., καθώς επίσης και την
προέγκριση κατασκευής εργαστηρίων Ραδιοϊσοτόπων
ανωτέρω εργαστηρίων τις ανανεώσεις αυτών και την
ανάκλησή τους.
12. Την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
εργαστηρίων αισθητικής οπτικών καταστημάτων και
τμήμα φακών επαφής καθώς και άδειες εγκατάστασης
και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος − διαιτολογι−
κών μονάδων.
*02025101012080012*

13. Την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερ−
γαστηρίου προσθετικών ορθωτικών και λοιπών ειδών
αποκατάστασης.
14. Την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κα−
ταστημάτων οπτικών, την έγκριση παροχής δωρεάν νο−
σηλείας σε Σανατόρια και Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο
καθώς και σε συμβεβλημένα με το Δημόσιο Ιδρύματα.
Τις αποφάσεις ίδρυσης και λειτουργίας Ιατρείων, Οδο−
ντιατρείων και Μικροβιολογικών Εργαστηρίων.
15. Την χορήγηση άδειας πρόσκαιρου κλεισίματος
φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και άδειας
απουσίας φαρμακοποιών και φαρμακαποθηκαρίων και
ανακλήσεις αδειών αυτών.
16. Γνωμοδότηση για έκδοση άδειας ίδρυσης και κλι−
νικής ή τροποποίηση αυτής.
17. ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (Προέγκριση
σκοπιμότητας Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, χορή−
γηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Χρόνιας αιμοκάθαρσης,
χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Χρόνιας Αιμο−
κάθαρσης).
18. Άδειες λειτουργίας Ακτινολογικών εργ. Οδοντι−
ατρείων, Πολυιατρείων, Πολυοδοντιατρείων, Ιατρικών
Οδοντιατρικών Εταιρειών.
19. Ανακλήσεις αδειών λειτουργίας Ιατρείων, Οδοντι−
ατρείων και Μικροβιολογικών Εργαστηρίων.
20. Την κλήση σε ακρόαση, ορισμό προθεσμίας συμ−
μόρφωσης για βελτιωτικές εργασίες και ορισμό Επι−
τροπής επανεξέτασης για καταστήματα και εργαστήρια
υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 11
της αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευση
στην Ε.τ.Κ. και κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση κα−
ταργείται.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Θεσσα−
λονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2008
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 13389
(13)
Σύσταση − Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Υπαλλήλων Ν.Α. Μαγνησίας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 159, 160, 161 και 162 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/τ.Α΄).
β) Του άρθρου 112 παρ. 11 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
γ) Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ
81/τ.Α΄).
δ) Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α.
Μαγνησίας που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 121/9.12.2004
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας (ΦΕΚ
8/τ.Β΄/12.1.2005), όπως ισχύει.
ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
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προϋπολογισμού γιατί με την παρούσα σύσταση δεν
μεταβάλλεται ο αριθμός των μελών του υφιστάμενου
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3528/2007 Υπηρεσιακού
Συμβουλίου της Ν.Α. Μαγνησίας, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μα−
γνησίας πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο αρμόδιο
για όλο το προσωπικό της Ν.Α. ως εξής:
α1) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ
πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο
άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης που
ορίζεται ως πρόεδρος του Υ.Σ. με τον αναπληρωτή του.
Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφο−
ρετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει
τις νόμιμες προϋποθέσεις.
α2) Δύο μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και ενός (1)
τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου
τμήματος από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιό−
τητα του Υ.Σ. και υπηρετούν στην έδρα του με τους
αναπληρωτές τους.
β) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους.
2. Τα υπό στοιχεία α1΄ και α2΄ τακτικά μέλη της παρ. 1
ορίζονται από το Νομάρχη και τοποθετούνται ως Προ−
ϊστάμενοι Διεύθυνσης για μία τριετία.
3. Με την απόφαση συγκρότησης του υπηρεσιακού
συμβουλίου, ορίζεται ο αναπληρωτής του προέδρου ένα
από τα τακτικά μέλη της υπό στοιχείο α2΄ της παρ. 1.
Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του
προέδρου θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπλη−
ρωτής του προεδρεύοντος.
4. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται με
τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού μελών.
5. Η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου
είναι διετής.
6. Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοι−
νώσεων της Ν.Α. Μαγνησίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 25 Νοεμβρίου 2008
Ο Νομάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ
Ö
Αριθμ. οικ.30580/1985
(14)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Γενικό
Διευθυντή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 «Κώ−
δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/Α).
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3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του
ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών−βιο−
τεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 666/1977
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της
εποικιστικής νομοθεσίας και άλλων τίνων διατάξεων»
(ΦΕΚ 234/Α).
5. Τις διατάξεις του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α΄) «Ρύθμιση
θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας δι−
οίκησης και άλλες διατάξεις»
6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/1993 «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων που διατηρούνται σε ισχύ από τον Υπουργό
Εμπορίου.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 «Διαρ−
ρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 181/Α).
8. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57α του ν.δ.
136/1946, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 1401/1983 (ΦΕΚ 159/Α).
9. Την υπ’ αριθμ. 56385/3483/9.10.2007 απόφασή μας
με την οποία ορίσθηκε ως αν. Γενικός Διευθυντής του
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης ο Καρακώστας
Κων/νος, προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στον αν. Γενικό Διευθυντή του Νομαρχι−
ακού Διαμερίσματος Ξάνθης να υπογράφει με εντολή
μας (με εντολή Νομάρχη):
Α) Τις αποφάσεις που αφορούν την επιβολή προστί−
μων:
1. που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου
24 του ν. 3325/2005 και επιβάλλονται από τη Δ/νση
Ανάπτυξης.
2. για παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρ−
θρου 35 του ν. 2093/1992 και των διατάξεων της παρ.1
του άρθρου 57α του ν.δ. 136/1946, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και επιβάλλονται από τη Δ/νση Εμπορίου και
Τουρισμού.
Β) Τις αποφάσεις περί διοικητικής αποβολής της παρ.
1 του άρθρου 5 του ν. 666/1977, που εκτελούνται από
τη Δ/νση Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 19 Ιουνίου 2008
Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(15)
Στην υπ’ αριθμ. Τ. 5357/159/Α0019/2008 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 2349/19.11.2008, (τ. Β΄) και αφορά αρμο−
διότητες Τελωνείου Σταυρού, στη σελίδα 33826, στήλη
α΄ και στίχο 3ο, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
Από το λανθασμένο: «…στην παράγραφο 2 του 4 άρ−
θρου 3 της…»
Στο σωστό: «…στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της…».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02025101012080012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

