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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυ−
σης της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

  Με την υπ’ αριθμ. 15974 /ΥΠΕ/5/00561/Ε/ν. 3299/2004/ 
26.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης για την ενί−
σχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκου 
πάρκου ισχύος 99,96 KW, (ΣΤΑΚΟΔ 401.1) στην περιοχή 
«Τρανός Λάκκος» του Δ.Δ. Μυρτοφύτου Δήμου Ελευ−
θερών Νομού Καβάλας, συνολικής επιχορηγούμενης 
δαπάνης ποσού πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων 
επτακοσίων τριάντα πέντε (598.735,00) ευρώ, με ποσο−
στό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενε−
νήντα τεσσάρων (239.494,00) ευρώ.

Με την επένδυση προβλέπεται η δημιουργία μιας 1 
(ΙΕ.Μ.Ε) νέας θέσης εργασίας.
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 5.12.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Ο  ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(2)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Α.−ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 
Δ. Α.Ε. » με δ.τ. «ΦΩΤΟΝΙΟ Α.Ε.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυ−
σης της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

   Με την υπ’ αριθμ. 15976 /ΥΠΕ/5/00589/Ε/ν. 3299/2004/ 
26.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης για την 
ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολ−
ταϊκού πάρκου ισχύος 99,33 KW, (ΣΤΑΚΟΔ 401.1), στην 
περιοχή «ΛΑΡΙ » Δ.Δ. «ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» του Δήμου « 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ», Νομού «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ » συνολικής επι−
χορηγούμενης δαπάνης ποσού πεντακοσίων εβδομήντα 
εννέα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (579.408,00) ευρώ, 
με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχο−
ρήγησης διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων επτακοσίων 
εξήντα τριών (231.763,00) ευρώ.

Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 15.12.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(3)

     Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
με δ.τ. «ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επέν−
δυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

   Με την υπ’ αριθμ. 15972 /ΥΠΕ/5/00538/Ε/ν. 3299/2004/ 
26.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης για την ενί−
σχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκου 
πάρκου ισχύος 19,80 KW, στο Δήμο Γυθείου, του Νομού 
Λακωνίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού 
εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα 
(114.770) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακο−
σίων οκτώ (45.908,00) ευρώ.

Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 16.10.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 15401/2293 (4)
Διαβάθμιση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων των Γρα−

φείων των α) Γεν. Γραμματέα του ΥΠΟΙΟ και β) Γεν. 
Γραμματέα της Γεν. Γραμματείας Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης και καθορισμός καθηκόντων των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στις θέσεις αυτές.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

γ. Του π.δ. 178/14.7.2000 (ΦΕΚ 165/τ.Α/14.7.2000) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Οικονομίας». 

δ. Του π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57/τ.Α/21.3.2002) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». 

ε. Του άρθρου 79 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι−
κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλ−
λήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007).

2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων του Υπουρ−
γείου και της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διαβάθμιση τριών (3) θέσεων διοικητικών υπαλ−
λήλων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 
55 παρ. 13 του π.δ. 63/22.4.2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» για καθένα από τα ανωτέρω 
Γραφεία, ως εξής:

Μία (1) θέση με βαθμό Α΄ ή Β΄ της κατηγορίας ΠΕ
Δύο (2) θέσεις με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ’ των κατηγο−

ριών ΠΕ ή TE ή ΔΕ ή ΥΕ.
2. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων που καταλαμβάνουν 

τις πιο πάνω θέσεις καθορίζονται ως εξής:
Επικουρούν στο έργο του το Γενικό Γραμματέα για 

την εξυπηρέτηση του οποίου αποσπάσθηκαν και ειδι−
κότερα:

α) Ο υπάλληλος με βαθμό Α΄ ή Β΄ της κατηγορίας ΠΕ 
θα εκτελεί χρέη Προϊσταμένου και θα κατευθύνει και 
συντονίζει τις ενέργειες όλων όσων υπηρετούν σε θέ−
σεις του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, θα φροντίζει, 
επίσης, για όλα τα θέματα οικονομικής και διοικητικής 
μέριμνας που αφορούν το προσωπικό του Γραφείου 
όπου υπηρετεί και θα ασκεί τα καθήκοντα που του 
αναθέτει ο οικείος Γενικός Γραμματέας.

β) Οι λοιποί υπάλληλοι θα ασκούν τα καθήκοντα που 
τους αναθέτει ο Προϊστάμενος ή απευθείας ο Γενικός 
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Γραμματέας για την εξυπηρέτηση του οποίου αποσπώ−
νται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ.: 135481/7487 (5)
Σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εμπο−

ρικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
(Ε.Β.Ε.Κ.) Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση −Οργάνω−

ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

2) Τις διατάξεις του παρ ίγ. του άρθρου 157, και του 
άρθρου 159 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».

3) Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.2880/2001 
με το οποίο ανατίθεται στους Γενικούς Γραμματείς των 
Περιφερειών η σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
των Ν.Π.Δ.Δ.

4) Τις διατάξεις της παρ.Β4 του άρθρου 40 του 
ν. 1884/1990 (ΦΕΚ81/Α΄)

5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2839/2000 (ΦΕΚ 
196/Α΄)

6) Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1 του ν. 1943/1991 
σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις που δεν εκλέ−
γονται αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ή εκλεγεί 
μόνο ένας για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία 
τριών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

7) Την υπ’ αριθμ. 6445/15.10.2004 (ΦΕΚ 1742/Β΄/2004) 
απόφαση μας περί σύστασης Ειδικού Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ε.Β.Ε.Κ.) Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

8)Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.ΠΔ.
Δ το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, 
αποφασίζουμε: 

Α) Συνιστούμε πενταμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο αρμόδιο για το προσωπικό του Εμπορικού και 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ε.Β.Ε.Κ.) Ν. ΚΑ−
ΣΤΟΡΙΑΣ με έδρα το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., ως εξής:

α) 1)  Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ 
πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμ−
βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης που ορίζεται ως 
πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου..

α) 2) Δυο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και 
ενός τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊστα−
μένου τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην αρ−
μοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν 
στην έδρα του .Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην 
έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου κατά την διάκρι−
ση του προηγούμενου εδαφίου δεν επαρκεί για την 

συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται 
υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού 
αυτού που έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο προαναφερόμενο άρθρο.

Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της 
οικείας υπηρεσίας για να οριστούν ως μέλη του υπη−
ρεσιακού .επιλέγονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια 
υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που 
έχουν τις υπό στοιχείο α(2) της παρ.2 του άρθρου 159 
προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων 
με βαθμό Α΄

Το υπηρεσιακό συμβούλιο θα λειτουργεί και ως πει−
θαρχικό όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ.3

Δ) Η θητεία των μελών του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. λήγει στις 31.12.2010. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Καστοριά, 30 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

F
(6)

    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998, 
της εταιρείας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

   Με την υπ’ αριθμ. 675/7756/Π05/1/00371/10.3.2009/
ν. 2601/1998 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης 
της εταιρείας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. που 
αναφέρεται στην Ίδρυση μονάδας παραγωγής ξυλουρ−
γικών προϊόντων για την οικοδομική στο Δ.Δ. Τερψι−
θέας, του Δ. Λάρισας,του Ν. Λάρισας. Διαπιστώνουμε 
την πραγματοποίηση της επένδυσης. Πιστοποιούμε την 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης στο ύψος των 230.000 Ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 161.000 € 
που αποτελεί ποσοστό 70% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης ύψους 230.000 €.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
69.000 € που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού 
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης πο−
σού 230.000 €.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 11.9.2008 και ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυ−
ση αυτή ορίστηκε η 7.1.2009. Εγκρίνουμε την καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 47.850 €. Ημε−
ρομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 είναι η 26.2.2009. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
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     Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και 

πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, της εταιρείας ΑΦΟΙ Α. ΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε.

   Με την υπ’ αριθμ. 985/12160/10.3.2009/ΠΟ5/4/00038/Ε/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυ−
σης της εταιρείας ΑΦΟΙ Α. ΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε. που αναφέρεται 
σε ίδρυση μονάδας μεταλλικών κατασκευών στο δ.δ. 
Τερψιθέας Δήμου Λάρισας.

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος 

της επένδυσης στο ύψος των 129.000 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 52.400,00 

Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 41% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
129.000,00 Ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
25.000,00 Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 19% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους 129.000,00 Ευρώ.

Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό 51.600,00 
Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40 % του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
129.00,00 Ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 2.9.2008.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε 
η 10.11.2008 .

Εγκρίνουμε την καταβολή υπολοίπου του ποσού της 
επιχορήγησης ποσού 17.200,00 Ευρώ.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 26.2.2009.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ 

F
(8)

    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και 
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, της εταιρείας Ι.ΧΡ. ΠΕΤΡΑΝΗΣ − ΧΡ. 
Ι. ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ.

  Με την υπ’ αριθμ.  623/7221/10.3.2009/ΠΟ5/4/00078/Ε/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επέν−
δυσης της εταιρείας Ι. ΧΡ. ΠΕΤΡΑΝΗΣ −ΧΡ. Ι. ΠΕΤΡΑΝΗΣ 
ΑΒΕΕ που αναφέρεται σε μονάδα παραγωγής κουφω−
μάτων PVC στο 3° χλμ. Καλαμπάκας − Τρικάλων.

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος 

της επένδυσης στο ύψος των 1680.000,00 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 924.000,00 

Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
1680.000,00 Ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
756.000,00 Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 45% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ύψους 1.680.000,00 Ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 16.1.2009.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε 
η 29.12.2005 .

Εγκρίνουμε την καταβολή ολόκληρου του ποσού της 
επιχορήγησης ποσού 756.000,00 Ευρώ.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 26.2.2009.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

F
(9)

     Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και 
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, της επιχείρησης ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΞΥ−
ΛΕΙΑΣ.

     Με την υπ’ αριθμ. 1075/13179/Π05/4/00219/Ε/13.3.2009/ν. 
3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης 
της επιχείρησης ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΪΟ−
ΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ που αναφέρεται 
στην Ίδρυση μονάδος παραγωγής επίπλων, στο Παλαι−
ομονάστηρο, Δ. Γόμφων, Ν. Τρικάλων.

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης. 
Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας.

Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης στο ύψος των 1.980.000 Ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 614.000 € 
που αποτελεί ποσοστό 31,02% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης ύψους 1.980.000 €.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
990.000 που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού 
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού 
1.980.000 €. Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίστηκε 
στο ποσό των 376.000 € που αποτελεί ποσοστό 18,98% 
του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής 
επένδυσης ποσού 1.980.000 €. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της επένδυσης και έναρξη της παραγωγικής λειτουργί−
ας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, 
ορίστηκε η 22.1.2009. Εγκρίνουμε την καταβολή του υπο−
λοίπου της επιχορήγησης ποσού 520.000 €. Ομόφωνη 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 26.2.2009. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
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    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και 

πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, της επιχείρησης ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ Α.Ε.

   Με την υπ’ αριθμ.  722/78440/16.3.2009/ΠΟ5/4/00229/
Ε/ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της 
επένδυσης της επιχείρησης ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΓΕΩΡ−
ΠΤΣΗ Α.Ε. που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό μονάδας 
παραγωγής ζωοτροφών στους Αγ.Θεοδώρους Δήμου 
Κάμπου Νομού Καρδίτσας.

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ−
σης.

Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης στο ύψος των 475.000,00 Ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 123.250,00 
Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 26% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
475.000,00 Ευρώ.

Το ύψος του δανείου τράπεζας που αναφέρεται στην 
ανωτέρω απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε, ορίζεται 
στο ποσό των 138.000,00 Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 
29% του συνολικού κόστους της πραγματοποιηθείσας 
επένδυσης ύψους 475.000,00 Ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
213.750,00 Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους 475.000,00 Ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 21.11.2008.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε 
η 1.1.2007.

Εγκρίνουμε την καταβολή υπολοίπου του ποσού της 
επιχορήγησης ποσού 213.750,00 Ευρώ.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 26.2.2009.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

F
    Αριθμ. 1528 (11)
Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙ−
ΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) στον Δήμο 
Κρ. Βρύσης Νομού Πέλλας»

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 

9/Α΄/30.1.2001) πρόγραμμα «Πολιτεία» για την μεταρ−
ρύθμιση και εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης 
και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄/28.6.2007) Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α΄/1997) για την διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 240, παρ. 2 και 234 παρ. 
2 του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006).

5. Την υπ’ αριθμ. 72/11.1.2008 (ΦΕΚ 215/τ.Β΄/12.2.2008) 
απόφαση μας περί συγχώνευσης νομικών Προσώπων 
με την επωνυμία: α) ΚΑΠΗ Κρ. Βρύσης, β) ΚΑΠΗ Δ.Δ. 
Εσωβάλτων και οικ. Σταυροδρομίου, γ) ΚΑΠΗ Δ.Δ. Ακρο−
λίμνης και δ) ΚΑΠΗ Δ.Δ. Αγίου Λουκά σε ένα Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) στον Δήμο Κρ. Βρύσης 
Νομού Πέλλας.

6. Την υπ’ αριθμ. 12/08 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) 
στον Δήμο Κρ. Βρύσης Νομού Πέλλας», περί κατάρτισης 
Ο.Ε.Υ.

8. Την υπ’ αριθμ. 160/08 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Κρ. Βρύσης, με την οποία με την οποία εγκρί−
νεται ο Ο.Ε.Υ. του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) στον Δήμο Κρ. Βρύσης Νομού 
Πέλλας

9. Την υπ’ αριθμ. 1/30.1.2009 (θέμα 2°) σύμφωνη γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Δημοτικών Υπαλ−
λήλων Ν. Πέλλας.

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το όρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικό όργανα», σχετικά με την υποχρέωση 
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης.

11. Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317 Β/13.11.2008):  
Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσε−
ων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 12/08 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επω−
νυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ) στον Δήμο Κρ. Βρύσης Νομού Πέλλας», με την 
οποία καταρτίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του ανωτέρω νομικού προσώπου, ως εξής: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙ−
ΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) στον Δήμο 
Κρ. Βρύσης Νομού Πέλλας.

Άρθρο 1

Σκοπός του Ο.Ε.Υ, είναι η εξασφάλιση της λειτουργικό−
τητας του Κέντρου με τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας 
και συνεργασίας των Τμημάτων και των γραφείων που 
προβλέπονται από τον παρόντα Οργανισμό.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Υπηρεσιών

Τις Υπηρεσίες του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κρύας Βρύσης συ−
γκροτούν:
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1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Α. Γραφείο Διοίκησης και Προσωπικού
Β. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Σχέσεων με το 

Κοινό Γ. Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Γραφείο 
Οργάνωσης Δράσης και Προγραμμάτων Ε. Γραφείο Συ−
ντονισμού Λειτουργίας

2. Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών
Α. Γραφείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Β. Γρα−

φείο Φυσιοθεραπείας Γ. Γραφείο Εργοθεραπείας

Άρθρο 3

Η οργανική σύνθεση και κατάταξη των θέσεων του 
προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο ορίζονται ως 
ακολούθως:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού − Λογιστικού δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γηριατρικής ή Παθολο−

γίας ή Καρδιολογίας ή άλλης ειδικότητας μια (1) θέση
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού δύο (2) θέσεις 

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας τέσσερις (4) θέσεις 

Κλάδος ΤΕ Φυσιοθεραπείας τέσσερις (4) θέσεις
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού δύο (2) θέσεις
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Καθαριστών − Τραπεζοκόμων τέσσερις 

(4) θέσεις
Β. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕ−

ΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (άρθρα 205−215 του ν. 3584/2007) Κατηγορία ΠΕ 
Διοικητικού − Λογιστικού μια (1) θέσεις Κατηγορία ΠΕ 
Ιατρών ειδικότητας Γηριατρικής ή Παθολογίας ή Καρδι−
ολογίας ή άλλης ειδικότητας μία (1) θέση Κατηγορία ΤΕ 
Νοσηλευτικής δύο (2) θέσεις Κατηγορία ΤΕ Κοινωνικής 
Εργασίας δύο (2) θέσεις Κατηγορία ΔΕ Διοικητικού δύο 
(2) θέσεις Κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών − Τραπεζοκόμων 
τέσσερις (4) θέσεις

Άρθρο 4
Διαβάθμιση θέσεων μονίμου προσωπικού

Όλες οι θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, 
ΤΕ και ΔΕ διαβαθμίζονται από το Δ΄ (εισαγωγικό) έως 
τον Α΄ (ανώτατο) βαθμό.

Όλες οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ διαβαθμίζονται από τον 
Ε΄ (εισαγωγικό) έως τον Β΄ (ανώτατο) βαθμό (άρθρο 83 
του ν. 3584/2007),

Άρθρο 5
Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Οι κλάδοι από τους οποίους οι υπάλληλοι κρίνονται 
για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων σύμφωνα με 
το άρθρο 87 του ν. 3584/2007 ορίζονται ως εξής:

1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος τοποθετείται υπάλληλος του κλάδου 

ΠΕ1 Διοικητικού − Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού − Οικο−
νομικού και σε περίπτωση ελλείψεως ΔΕ1 Διοικητικού.

2. Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών.
Προϊστάμενος τοποθετείται υπάλληλος του κλάδου 

Τ.Ε. Νοσηλευτικής ή Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Φυ−
σιοθεραπείας.

Άρθρο 6

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπηρεσιών 
ορίζονται ως εξής:

1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Α. Γραφείο Διοίκησης και Προσωπικού
• Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΚΑΠΗ, συντάσσει 

τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και εισηγείται ιε−
ραρχικά τις τροποποιήσεις, καθώς και τις προσαρμογές 
αυτού στις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

• Ενεργεί τις νόμιμες διαδικασίες για την πρόσληψη 
όλων των υπαλλήλων του ΚΑΠΗ του Δήμου (τακτικών 
και εκτάκτων) εκτός του προσωπικού που απασχολείται 
με την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

• Διεξάγει όλες τις υπηρεσιακές υποθέσεις που αφο−
ρούν στα θέματα του τακτικού και του με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εργαζομένων του ΚΑΠΗ του 
Δήμου, π.χ.: μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση 
προαγωγές, μετατάξεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις, 
μεταθέσεις, μονιμοποιήσεις μισθολογικές μεταβολές, 
χορήγηση αδειών κάθε είδους, αναγνώριση προϋποθέ−
σεων για οικονομικές παροχές, εφαρμογή του Πειθαρ−
χικού Δικαίου, τακτοποίηση ασφαλιστικών ζητημάτων 
γενικώς, λύση υπαλληλικής ή οποιασδήποτε σχέσης 
εργασίας κ.λπ.), κοινοποιώντας τις εκδιδόμενες διοι−
κητικές πράξεις στα αρμόδια όργανα, υπηρεσίες και 
ενδιαφερομένους.

• Τηρεί μητρώα των τακτικών υπαλλήλων των συντα−
ξιούχων και των υπαλλήλων με σχέση εργασία Ιδιωτικού 
Δικαίου,

• Τηρεί διαρκώς ενημερωμένο πίνακα που εμφανίζει 
την οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου 
και την κατανομή των εργαζομένων στις αντίστοιχες 
θέσεις.

• Συντάσσει τους πίνακες των υπαλλήλων ή άλλους 
παρεμφερείς πίνακες εφόσον συντρέχει τέτοια περί−
πτωση.

• Συντάσσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, συγκε−
ντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προέρχεται 
στις αναγκαίες ενέργειες για την απονομή της σύνταξης 
και του μηνιαίου ισόβιου βοηθήματος του ΤΑΔΚΥ στους 
τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου.

• Ανακοινώνει στους εργαζόμενους το ισχύον κάθε 
φορά ωράριο εργασίας και επιβλέπει την ακριβή τή−
ρηση του.

• Επιμελείται της σύνταξης των εκθέσεων υπηρεσια−
κής ικανότητας των υπαλλήλων του Δήμου γενικώς και 
επιλαμβάνεται της αρχειακής ταξινόμησής τους.

• Ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΚΑΠΗ, 
διαβιβάζει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κάθε υπόθεση 
που ανήκει στην αρμοδιότητα του, προβαίνει στις εν−
δεικνυόμενες ενέργειες πάνω στις απ’ αυτό εκδιδόμενες 
γνωμοδοτήσεις ή αποφάσεις και εισηγείται αναλόγως 
στο Δήμαρχο του Δήμου Γιαννιτσών.

• Συντάσσει και τηρεί σε ειδικό αρχείο, τις συμβά−
σεις των εργαζομένων του Δήμου με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου.

• Φροντίζει για την διεκπεραίωση όλων των διοικη−
τικών θεμάτων.

• Τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και 
καθαρογράφει τις αποφάσεις.

• Τηρεί το πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου και 
διεκπεραιώνει όλα τα έγγραφα.
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Β. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Σχέσεων με το 
Κοινό

Φροντίζει για την αντιμετώπιση των θεμάτων καθαριότη−
τας ευταξίας και προμηθειών καθώς και για την ομαλή και 
αποδοτική συνεργασία του ΚΑΠΗ με όλους τους φορείς 
και Συλλόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουρ−
γίας, για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού χώρου 
των διαφόρων δραστηριοτήτων του Κέντρου.

Γ. Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών
• Φροντίζει για την οικονομική διαχείριση του 

Κ.Α.Π.Η.
• Επιμελείται της εκκαθαρίσεως κάθε δαπάνης του 

ΚΑΠΗ, ειδικότερα ελέγχει τα δικαιολογητικά κάθε δα−
πάνης για να διαπιστώσει αν αυτά είναι πλήρη και σύμ−
φωνα με το νόμο.

• Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα και μεριμνά για την 
υπογραφή τους από τον Πρόεδρο του ΚΑΠΗ.

• Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις όλων των 
εργαζομένων του ΚΑΠΗ ανεξαρτήτων σχέσεως εργα−
σίας εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα και

• Επιμελείται της αποστολής αυτών στο Ταμείο του 
Δήμου για εξόφληση.

• Συντάσσει τις προβλεπόμενες από τα ασφαλιστικά 
ταμεία καταστάσεις κρατήσεων των εργαζομένων που 
συνοδεύουν τις μισθοδοτικές καταστάσεις.

•  Εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών για κάθε χρήση και 
βεβαιώσεις για την Εφορία στο τέλος κάθε χρόνου 
στους υπαλλήλους.

• Τηρεί τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία 
βιβλία,

• Επιμελείται για την σύνταξη του Προϋπολογισμού 
και Απολογισμού.

• Επιμελείται την είσπραξη κάθε φύσεως εσόδων.
• Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα βιβλία οικονομικής δι−

αχείρισης.
• Επιμελείται της κινητής και ακίνητης περιουσίας 

του νομικού προσώπου.
Δ. Γραφείο Οργάνωσης Δράσης και Προγραμμάτων
Ασχολείται με την ανάπτυξη προγραμμάτων και δρα−

στηριοτήτων που προβλέπονται στον κανονισμό λει−
τουργίας του ΚΑΠΗ και περιλαμβάνονται στους σκοπούς 
του. Επίσης περιλαμβάνει τα θέματα αξιοποίησης και 
συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
από την Ε.Ε. ή τις Δημόσιες Επενδύσεις δια Διαφόρων 
Υπουργείων ή Δημόσιων Οργανισμών.

Ε. Γραφείο Συντονισμού Λειτουργίας
Ασχολείται με το συντονισμό των διαφόρων φορέων 

και συλλόγων που προτείνουν την από κοινού πραγμα−
τοποίηση Δράσεων, υπό την αιγίδα του ΚΑΠΗ, καθώς 
και τη δημιουργία και υποστήριξη των Τμημάτων που 
σκοπό έχουν την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.

2. Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών
Α. Γραφείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
Στο Ιατρείο θα υπηρετεί με σύμβαση μίσθωσης έργου 

ειδικότητας Γηριατρικής ή Παθολογίας ή Καρδιολογί−
ας ή άλλης ειδικότητας ο οποίος φροντίζει για την 
παροχή ιατροφαρμακευτικής αγωγής στα μέλη. Στο 
ιατρείο υπηρετεί νοσηλευτής−τρια, του οποίο το έργο 
είναι το εξής:

• Έχει την ευθύνη για την φύλαξη και διαχείριση του 
φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού του Κέντρου.

• Να βοηθά τον ιατρό τις ημέρες που λειτουργεί το 
ιατρείο.

• Παροχή νοσηλευτικών φροντίδων και οδηγιών στα 
μέλη του ΚΑΠΗ και όταν παραστεί ανάγκη, πραγματο−
ποίηση επισκέψεων στο σπίτι των μελών.

• Επισήμανση περιπτώσεων των μελών που χρειά−
ζονται οδηγίες και παροχή πληροφοριών σχετικά με 
θέματα υγιεινής.

• Παροχή πρώτων βοηθειών, όταν δεν υπάρχει ιατρός, 
ενέσιμης αγωγής, μέτρηση αρτηριακής πίεσης μέτρηση 
σακχάρου, εμβολιασμός των μελών.

• Γενική επίβλεψη κάθε θέματος υγείας που αφορά 
τα μέλη και τις οικογένειες τους

• Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπου−
δαστών που άπτονται της ειδικότητάς τους.

Β. Γραφείο Φυσιοθεραπείας
Στο φυσιοθεραπευτήριο υπηρετεί ο φυσιοθεραπευ−

τής ο οποίος ύστερα από γραπτή εντολή του ιατρού 
εφαρμόζει φυσιοθεραπευτική αγωγή στα μέλη του Κέ−
ντρου.

• Φυσιοθεραπευτική αγωγή μπορεί να εκτελεστεί σε 
έκτακτες και ειδικές ανάγκες στο σπίτι των μελών όταν 
αυτό κρίνει ο ιατρός.

• Έχει την ευθύνη οργάνωσης και καλής λειτουργίας 
του φυσιοθεραπευτηρίου.

• Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπου−
δαστών που άπτονται της ειδικότητάς του.

Γ. Γραφείο Εργοθεραπείας
Στο εργοθεραπευτήριο υπηρετεί ο εργοθεραπευτής 

που έχει ως έργο του την αξιοποίηση και την δραστη−
ριοποίηση των μελών για δημιουργική απασχόληση.

Ακόμη βοηθά τα μέλη στην άσκηση για την αυτοεξυ−
πηρέτηση και στην ανάπτυξη ειδικών ενδιαφερόντων.

Το Κ.Α.Π.Η. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν Κέντρο 
άσκησης σπουδαστών σχολών

Κοινωνικής εργασίας και άλλων παραϊατρικών επαγ−
γελμάτων.

Άρθρο 7
Τυπικά προσόντα διορισμού

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού κατά 
κατηγορία και κλάδο είναι αυτά που ορίζονται από τις 
διατάξεις του π.δ/τος 37α/1987,του π.δ/τος 22/1990, του 
π.δ/τος 50/2001, του π.δ/τος 347/2003 όπως τροποποιή−
θηκε με τα υπ’ αριθμ.  π.δ. 44/2005, 116/2006, 144/2007.

Άρθρο 8

Η κατανομή του προσωπικού στα τμήματα και τα 
γραφεία του ΚΑΠΗ και η ανάθεση στο προσωπικό των 
καθηκόντων που αναφέρονται στον παρόντα οργανισμό, 
γίνεται με απόφαση του Προέδρου αναλόγως των πα−
ρουσιαζομένων, κάθε φορά, υπηρεσιακών αναγκών.

Ακροτελεύτιο άρθρο
Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΚΑΠΗ 
Κρύας Βρύσης για το τρέχον έτος καθώς και για τα 
επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 19 Μαρτίου 2009

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος κ.α.α.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΧΤΑ
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    Αριθμ. 22622 (12)
Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση των κρι−

τηρίων για τον προσδιορισμό και κατάρτιση των θε−
ραπευτικών ομάδων και την επιλογή των προς έντα−
ξη φαρμακευτικών προϊόντων.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 

του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων 
δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση 
και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

3. Την εισήγηση της ΕΔΑΦ προς τον Πρόεδρο ΕΟΦ 
(αριθμ. πρωτ. ΕΟΦ 20210/13.3.2009), αποφασίζουμε:

1. Κριτήρια προσδιορισμού και κατάρτισης των θερα−
πευτικών ομάδων

Οι θεραπευτικές ομάδες διαμορφώνονται με βάση 
το σύστημα ταξινόμησης ATC (Anatomical Therapeutic 
Chemical classification) της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας, μέχρι το 4° επίπεδο του − επίπεδο χημικής/
φαρμακολογικής ομάδας.

Στη συνέχεια δημιουργούνται υποομάδες, με βάση 
τις φαρμακοτεχνικές μορφές σε συνδυασμό με την οδό 
χορήγησης.

Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει επιμέρους διαφορο−
ποιήσεις στο ανωτέρω σύστημα ταξινόμησης, εάν αυτό 
προκύψει από τους όρους χορήγησης των φαρμακευ−
τικών προϊόντων.

2. Κριτήρια επιλογής των προς ένταξη φαρμακευτικών 
προϊόντων

Βασικό κριτήριο ένταξης ενός φαρμακευτικού προϊό−
ντος σε θεραπευτική ομάδα είναι η θεραπευτική απο−
τελεσματικότητα και ασφάλειά του, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 
194Α΄/25.9.2008).

Τα προς ένταξη φαρμακευτικά προϊόντα θα πρέπει 
να:

− είναι εγκεκριμένα με εθνική, κεντρική, αμοιβαία ή 
αποκεντρωμένη διαδικασία

− έχουν δηλώσει πωλήσεις στην ελληνική αγορά κατά 
το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2007 − Νοέμβριος 2008 
ή/και

− να περιλαμβάνονται στους καταλόγους των Νέων 
Φαρμάκων του 3ου, 4ου και 5ου Δελτίου Τιμών Φαρμά−
κων/2008 καθώς και του 1ου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων 
2009 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Επικαιροποίηση θεραπευτικών ομάδων
Μετά την έκδοση του πρώτου καταλόγου, η επικαι−

ροποίηση των θεραπευτικών ομάδων καθώς και των 
φαρμακευτικών προϊόντων που εντάσσονται σε αυτές, 
θα ακολουθεί τις δημοσιεύσεις των νέων Δελτίων Τι−
μών Φαρμάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την εξής 
διαδικασία:

− θα εξετάζονται προς ένταξη σε θεραπευτικές ομά−
δες τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται 
στους καταλόγους των «Νέων Φαρμάκων» ανά νέο Δελ−
τίο Τιμών,

− θα εξετάζονται προς ένταξη σε θεραπευτικές ομά−
δες φαρμακευτικά προϊόντα παλαιότερων Δελτίων Τι−
μών, μετά από αίτηση του Υπεύθυνου Κυκλοφορίας του 
προϊόντος. Οι αιτήσεις που κάθε φορά θα εξετάζονται 
θα πρέπει είτε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του 
ΕΟΦ (αποδέκτης: Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης 
Φαρμάκων), είτε να έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στη Γραμματεία της Επιτροπής Διαφάνει−
ας Αποζημίωσης Φαρμάκων (edaf@eof.gr) έως και την 
ημερομηνία έκδοσης του νέου Δελτίου Τιμών,

− φαρμακευτικά προϊόντα που ανακαλούνται ή ανα−
στέλλονται οι άδειες κυκλοφορίας τους, εξαιρούνται 
του βασικού καταλόγου και δημοσιεύονται σε Πίνακα 
στον οποίο αναγράφονται και οι ημερομηνίες ανάκλη−
σης ή αναστολής της άδειας κυκλοφορίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χολαργός, 24 Μαρτίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(13)
      Στην υπ’ αριθμ. 136/1487/Π05/4/00152/13.1.2009/ν. 3299/ 

2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 448/Β΄/12.3.2009, 
και αναφέρεται στην ολοκλήρωση της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στην ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της επένδυσης της μονάδας που προήλθε 
από την επένδυση αυτή γίνεται η εξής διόρθωση: 

Από το εσφαλμένο «5.5.2008»,
στο ορθό «26.11.2008».

( Απο την Περιφέρεια Θεσσαλίας)    


		2009-04-08T09:37:06+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




