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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1865
14 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΣΙΔΗΡΟΣ − ΧΑΛΥΒΑΣ» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης....
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EASY
PARKING» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ..........
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004. .....................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩ−
ΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004. .....................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «NC ENERGY HELLAS A.E.
− INTERSUN ΕΛΛΑΔΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης....
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ−
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΕ» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004. ..........................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΗΕLLAS ΟN LINE
Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Συσκευών και Υπηρε−
σιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής» με δ.τ
«HOL Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ..........
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1051−Β/6.2.2007 απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
(ΦΕΚ 188/Β΄/2007). ..........................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΛΝΤΕΜΑΡ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» (πρώην ΓΕΤΟΞΕΚ Α.Ε.) μετά από τροποποί−
ηση της υπ’ αριθμ. 29433/ΝΝ 445/29.11.1995 απόφα−
σης υπαγωγής, στις διατάξεις του ν. 1892/1990. .
Χρηματοδότηση σχολικών επιτροπών για την κα−
ταβολή αμοιβής καθαριστριών σχολείων Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης
έργου. .......................................................................................................

1

2

3

Σύσταση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Γε−
νικού Νοσοκομείου Βόλου......................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσ/μείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής, εκτός της πε−
ριοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Κα−
ραβέλη Μαρία. ..................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσ/μείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής, εκτός της πε−
ριοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στο Ζάπρο
Άγγελο. ...................................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσ/μείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής, εκτός της πε−
ριοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στον Μαγ−
γανάρη Νικόλαο. .............................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στη Δρακοπούλου Παναγιώτα. .
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
4

5

(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ −
ΣΙΔΗΡΟΣ − ΧΑΛΥΒΑΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

6

7

8

9

10

Με την υπ’ αριθμ. 27474/ΥΠΕ/4/00694/Ε/ν. 3299/2004/
26.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης
«ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΣΙΔΗΡΟΣ − ΧΑΛΥΒΑΣ» που
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας για την παροχή υπη−
ρεσιών εφοδιασπκής αλυσίδας στον Ασπρόπυργο του
Νομού Αττικής συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (1.272.500) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 35% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλι−
άδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (445.375) ευρώ.
Με την επένδυση δε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 25.5.2007
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(2)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥ−
ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EASY PARKING»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28495/ΥΠΕ/4/692/ν. 3299/2004/
29.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΣΤΙ−
ΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EASY
PARKING», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση
δημόσιας χρήσης σταθμού αυτοκινήτων, δυναμικότητας
420 θέσεων, στη οδό Γρ. Λαμπράκη 5 στον Δήμο Γλυ−
φάδας του Νομού Αττικής, συνολικής δαπάνης επτά
εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων
(7.783.000) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 40% ήτοι
ποσό τριών εκατομμυρίων εκατόν δέκα τριών χιλιάδων
διακοσίων (3.113.200) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν οκτώ (8) νέες
θέσεις εργασίας (7,5 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 26.4.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(3)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΥΠΡΙΩ−
ΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 28498/ΥΠΕ/4/1065/ν. 3299/2004/29.6.2007
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσής της με το
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγ−
χρονισμό ολοκληρωμένης μορφής των 526 κλινών 277
δωματίων της ξενοδοχειακής μονάδας 4*, «KIPRIOTIS
VILLAGE RESORT» συνολικής δυναμικότητας 1378 κλινών
779 δωματίων, στο Ψαλίδι, του Δήμου Κώ, του Νομού
Δωδεκανήσου, συνολικής δαπάνης δέκα εκατομμυρίων
εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (10.944.000)
ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 40%, ήτοι ποσό τεσ−
σάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα επτά χι−
λιάδων εξακοσίων (4.377.600) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα τέσσερις
(14) νέες θέσεις εργασίας (8,0 ΑΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 20.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(4)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥ−
ΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 28486/ΥΠΕ/4/00883/ν. 3299/2004/
29.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσής
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4*, δυναμικότητας
44 δωματίων, 88 κλινών, στο Δήμο Ελείου Πρόννων στη
Λιγέρα Κάτω Κατελιού του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθά−
κης, συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρίων εξακοσίων
οκτώ χιλιάδων (3.608.000) ευρώ με ποσοστό επιχορή−
γησης 45%, ήτοι ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων
είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων (1.623.600) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν ένδεκα (11) νέες
θέσεις εργασίας (6,25 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 29.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(5)
Υπαγωγή της επιχείρησης «NC ENERGY HELLAS A.E. −
INTERSUN ΕΛΛΑΔΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 28200/ΥΠΕ/4/01173/Ε/ν. 3299/2004/
29.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρη−
σης «NC ENERGY HELLAS A.E. − INTERSUN ΕΛΛΑΔΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην εγκατάσταση δύο
φωτοβολταϊκών πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 100KW έκαστο στις θέσεις «Λεκάνη»
και «Σάρντζια» του Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτσίου
του Δήμου Ορχομενού του Νομού Βοιωτίας, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού ενός εκατομμυρίου
τριακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσά−
ρων (1.302.734) ευρώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες
διακόσια τριάντα (586.230) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 28.6.2007
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(6)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ−
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» με δ.τ. «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΕ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 28499/ΥΠΕ/4/1098/ν. 3299/2004/
29.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΤΟΠΟ−
ΘΕΣΙΑ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
με δ.τ. «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΕ», για την ενίσχυση επένδυσής
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση δημόσιας χρήσης σταθμού αυτοκινήτων,
δυναμικότητας 136 θέσεων, στη οδό Αγίου Μελετίου του
Δήμου Αθηναίων του Νομού Αττικής, συνολικής δαπάνης
δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων
(2.437.000) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 45% ήτοι
ποσό ενός εκατομμυρίου ενενήντα έξι χιλιάδων εξακο−
σίων πενήντα (1.096.650) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έξι (6) νέες θέσεις
εργασίας (6,0 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 21.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(7)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΗΕLLAS ΟN LINE
Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Συσκευών και Υπηρεσι−
ών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής» με δ.τ «HOL
Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 45190/ΥΠΕ/4/01146/Ε/ν. 3299/2004/
30.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«ΗΕLLAS ΟN LINE Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Συσκευών
και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής» με
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δ.τ «HOL Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και
συναφούς εξοπλισμού καθώς και παροχής καινοτομι−
κών ευρυζωνικών υπηρεσιών στους Νομούς Αττικής
& Θεσσαλονίκης, συνολικής δαπάνης τριάντα οκτώ
εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων
και διακοσίων ενενήντα εννέα (38.573.299) ευρώ, με
ποσοστό επιχορήγησης 30% δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης ύψους έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδο−
μήντα μίας χιλιάδων και εννιακοσίων ογδόντα εννέα
(11.571.989) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 77 (77 Ε.Μ.Ε.) νέες
θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 30.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 2999−Β
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1051−Β/6.2.2007 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 188/
Β΄/2007).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄)
2. Το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρ−
νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
110/τ. Α΄/17.5.2002).
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της
21.6.1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
Ταμεία.
4. Τον εγκριθέντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
«Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων (2000 − 2006)» για
την Ελλάδα, με στοιχεία SG (2000) D/100661/21.1.2000
καθώς και το διορθωτικό αυτού, με στοιχεία C(2002)
2604fin/17.7.2002.
5. Την υπ’ αριθμ. Ε (2000) 3405/28.11.2000 απόφαση της
Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το Κ.Π.Σ. 2000−2006
και την υπ’ αριθμ. Ε/2001/2010/26.7.2001 απόφαση με την
οποία αυτή τροποποιείται.
6. Την υπ’ αριθμ. C (2001) 551/14.3.2001, απόφαση της
Επιτροπής των Ε.Κ. (ARINCO 2000/GR/16/1/ΡΟ/023) με
την οποία εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για
την «Κοινωνία της Πληροφορίας» που εντάσσεται στο
Κ.Π.Σ. για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην
Ελλάδα.
7. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. Κοινω−
νία της Πληροφορίας όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Οι−
κονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002).
9. Το ν. 2860/2000 και ειδικότερα τα άρθρα 3, 7 και 11
παρ. 1 (ΦΕΚ 251/τ. Α΄/14.11.2000).
10. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/τ. Β΄/
17.10.2001) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροπο−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 154934/ΕΥΣ 1274/21.3.2002, για
τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρ−
μογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, −(αντικαθί−
σταται από την κοινή υπουργική απόφαση σύστασης
της Υπηρεσίας που υπογράφει την εισήγηση − σφραγίδα
ιεραρχίας, στην περίπτωση μας): Την υπ’ αριθ. 41637/
ΔΙΟΕ 769/8.12.2000 (ΦΕΚ 1502/Β΄) κοινή υπουργική από−
φαση με θέμα τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας για
την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας
«Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 83385/2866/11.12.2003 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1865/Β΄/
2003) «Διάθεση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. για την εφαρμο−
γή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφο−
ρίας» του ΚΠΣ σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002
(ΦΕΚ 110/Α΄/2002) και ορισμός των ποσών, των ποσο−
στών και των ειδών των ενισχύσεων», όπως τροποποιή−
θηκε με τις υπ’ αριθμ. 4316/Β΄/4.5.2005 (ΦΕΚ 611/Β΄/2005),
3171Β΄/4.4.2006 (ΦΕΚ 430/Β΄/2006), 9565Β΄/27.10.2006 (ΦΕΚ
1778/Β΄/2006) και 1051/Β΄/6.2.2007 (ΦΕΚ 188/Β΄/2007) απο−
φάσεις και ισχύει, αποφασίζουμε:
1. Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 83385/2866/11.12.2003 (ΦΕΚ
1865/Β΄) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 4316/Β΄/4.5.2005 (ΦΕΚ 611/Β΄/2005), 3171/Β΄/4.4.2006
(ΦΕΚ 430/Β΄/2006), 9565/Β΄/27.10.2006 (ΦΕΚ 1778/Β΄/2006)
και 1051/Β΄/6.2.2007 (ΦΕΚ 188/Β΄/2007) αποφάσεις και
ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) που
αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο
των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000−2006, ανέρχεται
σε εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες σα−
ράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα ευρώ
(198.243.649,00 €) και περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες
κατηγορίες πράξεων των μέτρων 1.3, 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 3.2,
4.2 και 4.3, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 2 της
παρούσας απόφασης.»
2. Η περίπτωση Ε του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
83385/2866/11.12.2003 (ΦΕΚ 1865/Β΄) απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1051/Β΄/6.2.2007 (ΦΕΚ
188/Β΄) απόφαση και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Ε. Μέτρο 2.8
Το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης αφορά στην
ενίσχυση των επιχειρήσεων που προβλέπονται στην
υποκατηγορία πράξης 1: «Ενίσχυση υπηρεσιών διαχεί−
ρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τομέα
των οδικών, θαλασσίων και επί σταθερής τροχιάς μετα−
φορών, ατόμων και αγαθών−εμπορευμάτων» του Μέτρου
2.8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας» και ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια δι−
ακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια έξι ευρώ
(8.264.406 €).»
3. Η περίπτωση Ζ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
83385/2866/11.12.2003 (ΦΕΚ 1865/Β΄) απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4316/Β΄/4.5.2005 (ΦΕΚ
611/Β΄) και 3171/Β΄/4.4.2006 (ΦΕΚ 430/Β΄) αποφάσεις και
ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Η. Μέτρο 4.3
Το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης αφορά στην
ενίσχυση των επιχειρήσεων που προβλέπονται στο εν

λόγω Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινω−
νία της Πληροφορίας» και ανέρχεται σε σαράντα επτά
εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια
δέκα οκτώ ευρώ (47.223.218,00 €).»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώ−
ην ΓΕΤΟΞΕΚ Α.Ε.) μετά από τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 29433/ΝΝ 445/29.11.1995 απόφασης υπαγωγής,
στις διατάξεις του ν. 1892/1990.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 27962/ΥΠΕ/1/ΝΝ445/ν. 1892/1990/
31.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.
1892/1990 της επιχείρησης «ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην ΓΕΤΟΞΕΚ
Α.Ε.) μετά από τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29433/ΝΝ
445/29.11.1995 απόφασης υπαγωγής, στις διατάξεις του ν.
1892/1990, για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο
της επιχορήγησης και της επιδότησης των τόκων, που
αναφέρεται στην ανέγερση ειδικής πτέρυγας 63 δωματί−
ων 126 κλινών, Κέντρου Θαλασσοθεραπείας στην περιοχή
του Λιμένα Χερσονήσου, Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου
Κρήτης, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου τριακο−
σίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (1.320.620) ευρώ,
με ποσοστό επιχορήγησης 35%, ήτοι ποσό τετρακοσίων
εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά (462.217) ευρώ
και τραπεζικό δάνειο ποσού τριακοσίων τριάντα χιλιάδων
εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων (330.155) ευρώ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 7.5.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή του Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 95873/Δ4
(10)
Χρηματοδότηση σχολικών επιτροπών για την καταβολή
αμοιβής καθαριστριών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου.
ΟΙ YΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 − 11 ν. 1894/1990
«Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές δι−
ατάξεις» (110 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 243 ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (114 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 ν. 3577/2007 «Δημιουρ−
γία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος
δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (130 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 παρ. 1 ν. 2362/1995 «Δημό−
σιο Λογιστικό – Έλεγχος δαπανών και λοιπές διατάξεις»
(247 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 64447/21.2.1991 κοινή απόφαση Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιή−
σεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών» (136 Β΄),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 11649/1993 αντί−
στοιχη κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 64447/1991 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (236 Β΄) και ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρ. 48 και 90 του κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (1432 Β΄), όπως
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006
αντίστοιχη απόφαση (204 Β΄).
8. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (608
Β΄).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει
προβλεφθεί στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί
καθορισμού αμοιβής των εν λόγω καθαριστριών, απο−
φασίζουμε:
1. Η πληρωμή του προσωπικού που απασχολείται με
σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των αι−
θουσών διδασκαλίας και των βοηθητικών χώρων αυτών
πραγματοποιείται από τις σχολικές επιτροπές των σχο−
λείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των σχολικών επι−
τροπών γι΄ αυτό το σκοπό εγγράφονται σε ειδικό ΚΑΕ
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και μεταφέρονται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους
προϋπολογισμούς των περιφερειακών υπηρεσιών του
ΥΠΕΠΘ οι οποίες φροντίζουν για την έκδοση των χρη−
ματικών ενταλμάτων επιχορήγησης των σχολικών επι−
τροπών.
2. Οι χρηματοδοτήσεις μπορεί να αφορούν κάλυψη
αναγκών του συνόλου των σχολικών μονάδων της ενι−
αίας σχολικής επιτροπής ή συγκεκριμένων σχολικών
μονάδων αυτής.
3. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με έκδοση τα−
κτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα της σχολικής
επιτροπής και στον ξεχωριστό λογαριασμό που τηρείται
ειδικά για το σκοπό αυτό σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό
ίδρυμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Τα ποσά των χρηματοδοτήσεων αυτών θα εμ−
φανίζονται στα έσοδα και στα έξοδα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 64447/21.2.1991 (136 Β΄) κοινή
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απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εφαρμόζεται
εν προκειμένω, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Χρηματικά υπόλοιπα της 31.12. εκάστου έτους από
τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις ενσωματώνονται στο
ταμειακό υπόλοιπο του λογαριασμού της σχολικής επι−
τροπής και χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό το
επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη.
6. Για τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών
δεν απαιτούνται τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ.
2014380/377/0026/27.2.1998 (284 Β΄) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών, δικαιολογητικά.
6. Για την εκκαθάριση και εντολή της πληρωμής των
ανωτέρω χρηματοδοτήσεων υποβάλλονται στην αρμό−
δια ΥΔΕ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από
το αρμόδιο όργανο για τη χρηματοδότηση της συγκε−
κριμένης σχολικής επιτροπής,
β) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμό−
διου οργάνου για την έγκριση της χρηματοδότησης,
γ) extrait του τραπεζικού λογαριασμού που αναφέρε−
ται στην παρ. 3.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Υ5α/Γ.Π. οικ. 113840
(11)
Σύσταση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Γενι−
κού Νοσοκομείου Βόλου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 (άρθρο 7) (ΦΕΚ 96/τ.
Α΄/17.5.1999) για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/οικ.1662 (ΦΕΚ 691/τ. Β΄/5.6.2001)
με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της
στελέχωσης των Κινητών Μονάδων ψυχικής Υγείας του
άρθρου 7 του ν. 2716/1999, καθώς και κάθε άλλη λεπτο−
μέρεια εφαρμογής του ιδίου άρθρου».
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/2005 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006
(Β΄ 204) όμοια απόφαση.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την από 13.3.2007 σχετική πρόταση της Τομεακής
Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Ν. Μαγνησίας.
6. Το υπ’ αριθμ. 6359/23.5.2007 έγγραφο της 5ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας με θέμα «Έγκριση φακέλου Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. Βόλου και Απόσπασμα
πρακτικών της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«Αχιλλοπούλειο» και συγκεκριμένα το θέμα 3ο «Έγκριση
φακέλου Κινητής Μονάδας».
7. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Κινητής Μο−
νάδας Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου
«Αχιλλοπούλειο» 35.000,00 ευρώ περίπου καλύπτεται
από το Μέτρο 2.3 του Ε.Π. «Υγεία−Πρόνοια» κατά το
πρώτο έτος και μετά το ποσό των 35.000,00 Ευρώ πε−
ρίπου θα καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό
του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο», απο−
φασίζουμε:

ρεσίες της σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους ψυχικά
ασθενείς που διαβιούν στην κοινότητα. Οι ασθενείς
της Κινητής Μονάδας πάσχουν στην πλειοψηφία τους
από σοβαρές ψυχικές διαταραχές όπως σχιζοφρένεια,
άλλες ψυχωσικές διαταραχές καθώς και διαταραχές
διάθεσης.
Κατά τα λοιπά, η οργάνωση και λειτουργία της Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας διέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 6 της ως άνω (2) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 1

Προσωπικό

Συνιστάται με έδρα το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο
Βόλο Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ως Μονάδα του
Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο».
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας αποτελείται από
έξι κλιμάκια τα οποία καλύπτουν τις δυτικές πεδινές
περιοχές ευθύνης των Κέντρων Υγείας Αλμυρού και
Βελεστίνου, το ορεινό συγκρότημα του Πηλίου (Κ.Υ. Ζα−
γοράς και Αργαλαστής) και το νησιωτικό συγκρότημα
των βορείων Σποράδων (Κ.Υ. Σκιάθου, Σκοπέλου και
Αλονήσου).

Το προσωπικό που απαρτίζει την Πολυκλαδική Ομά−
δα Παρέμβασης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας
αποτελείται από 21 επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως
ψυχίατρο, ψυχολόγο, νοσηλευτές ή και επισκέπτες υγεί−
ας ή και διοικητικό υπάλληλο.
Ανάλογα με τα αιτήματα που θα προκύπτουν από
την κοινότητα η ομάδα θα στελεχώνεται και από παι−
δοψυχίατρο.
Επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ψυ−
χίατρος με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του
νοσοκομείου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
5 της ως άνω (2) υπουργικής απόφασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4 και
5 της ως άνω (2) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 2
Σκοπός
Η Κινητή Μονάδα σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών
εξωνοσοκομειακής ψυχιατρικής περίθαλψης στους κα−
τοίκους του Νομού Μαγνησίας και όμορων νήσων καθώς
και την συνέχεια στη φροντίδα των ψυχικά ασθενών
των περιοχών αυτών. Οι υπηρεσίες της κινητής αυτής
μονάδας παρέχονται σε συνεργασία με τις υπόλοιπες
υπηρεσίες που απαρτίζουν τον τομέα Ψυχικής Υγείας
Νομού Μαγνησίας.
Ειδικότερα, η λειτουργία της Κινητής Μονάδας απο−
σκοπεί:
Α) στην έγκαιρη διάγνωση−παρέμβαση για την πρόλη−
ψη της έναρξης της νόσου ή της υποτροπής,
Β) στην κατ’ οίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση
και τη διαχείριση της κρίσης,
Γ) στην κατ’ οίκον νοσηλεία και παρακολούθηση της
φαρμακευτικής αγωγής, τη παρακολούθηση σε τακτά
χρονικά διαστήματα της εξέλιξης της νόσου και τη συ−
νέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς,
Δ) στη βοήθεια και τη στήριξη του ασθενούς για την
αντιμετώπιση των πρακτικών του αναγκών και προβλη−
μάτων με έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και την
προετοιμασία του για αυτόνομη διαβίωση,
Ε) στη συμβουλευτική − υποστηρικτική παρέμβαση
στην οικογένεια του ασθενούς με στόχο την καλύτερη
επικοινωνία και την μείωση του άγχους της οικογένειας
και του ίδιου του ασθενούς,
ΣΤ) στην εκπαίδευση Εθελοντικών τοπικών Υποστη−
ρικτικών Πυρήνων,
Ζ) στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που
βαραίνει τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένεια του
μέσω προγραμμάτων αγωγής κοινότητας,
Η) στην εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγεί−
ας.
Άρθρο 3
Οργάνωση και Λειτουργία
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας παρέχει τις υπη−

Άρθρο 4

Άρθρο 5
Προϋπολογισμός
Οι δαπάνες της Κινητής Μονάδας θα καλυφθούν για
το διάστημα των 12 μηνών από το Ε.Π. «Υγεία−Πρόνοια»
2000−2006. Στη συνέχεια και μετά την πάροδο των 12
μηνών, το κόστος λειτουργίας της Κινητής Μονάδας θα
καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Γενικού
Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο».
Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.35724/4.4.2002 κοινή
υπουργική απόφαση και αφού συνάψει συμβάσεις με τα
ασφαλιστικά ταμεία, θα εισπράττει ειδικό ενοποιημένο
(κλειστό) νοσήλιο για τις κατά το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ.
Υ5β/οικ.1662/21.5.2001 υπουργικής απόφασης, πιστοποι−
ούμενες υπηρεσίες που η Κινητή Μονάδα παρέχει στις
περιοχές ευθύνης της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Γ1/21731
(12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσ/μείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής, εκτός της περι−
οχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Καραβέ−
λη Μαρία.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/1974) Περί
προστασίας εξ Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την υπ’ αριθμ. Α2 στ /2073/1983 (ΦΕΚ 280/Β΄/1983)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την
επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσ/μείων».
3. Την υπ’ αριθμ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/Β΄/1991)
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτι−
νοπροστασίας».
4. Την από 31.5.2007 αίτηση της Φυσικού.
5. Τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής χο−
ρήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Φυσι−
κού Νοσ/μείων –Ακτινοφυσικού Ιατρικής (Συνεδρίαση
27η/11.6.2007).
6. Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/1998) «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις».
7. Το υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π. 69577/30.7.2007 έγγραφο του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απο−
φασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νο−
σοκομείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής εκτός της περιοχής
των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Καραβέλη Μαρία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
Η Προϊσταμένη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΜΣΙΡΗ − ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ
F
Αριθμ. Γ1/21837
(13)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσ/μείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής, εκτός της περιοχής
των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στο Ζάπρο Άγγελο.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/1974) Περί
προστασίας εξ Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
2. Την υπ’ αριθμ. Α2στ/2073/1983 (ΦΕΚ 280/Β΄/1983)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την
επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσ/μείων».
3. Την υπ’ αριθμ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/3/1991)
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτι−
νοπροστασίας».
4. Την από 29.5.2007 αίτηση του Φυσικού.
5. Τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής χο−
ρήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Φυσι−
κού Νοσ/μείων –Ακτινοφυσικού Ιατρικής (Συνεδρίαση
27η/11.6.2007).
6. Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/1998) «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις».
7. Το υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π. 69577/30.7.2006 έγγραφο του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απο−
φασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτι−
νοβολιών στο Ζάπρο Άγγελο.
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Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ
F
Αριθμ. Γ1/21717
(14)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσ/μείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής, εκτός της περι−
οχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στον Μαγγα−
νάρη Νικόλαο.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/1974) Περί
προστασίας εξ Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
2. Την υπ’ αριθμ. Α2στ/2073/1983 (ΦΕΚ 280/Β΄/1983)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την
επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσ/μείων».
3. Την υπ’ αριθμ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/Β΄/1991)
κοινή υπουργική απόφαση «Εγκριση Κανονισμών Ακτι−
νοπροστασίας».
4. Την από 8.6.2006 αίτηση του Φυσικού.
5. Την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής χο−
ρήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Φυσι−
κού Νοσ/μείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής (Συνεδρίαση
24η/26.6.2006).
6. Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/1998) «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις».
7. Το υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π. 62785/6.7.2006 έγγραφο του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απο−
φασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσο−
κομείων Ακτονοφυσικού Ιατρικής εκτός της περιοχής των
Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στο Μαγγανάρη Νικόλαο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
Η Προϊσταμένη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΜΣΙΡΗ − ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ
F
(15)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη Δρακοπούλου Παναγιώτα.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2379/3.9.2007 απόφαση του Νομάρχη
Κορινθίας χορηγείται στη Δρακοπούλου Παναγιώτα του
Γεωργίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Η Αναπληρωτής Νομάρχης
ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26734

ΕΘΝΙΚΟ Τ Υ ΠΟΓ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
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

*02018651409070008*

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

