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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ 344 (1)

  Διυπουργική Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και του άρθρου 

90 του Κώδικα Νομοθεσίας 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» (ΦΕΚ Α 98),

β) το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Κοινωνικής Πο−
λιτικής.

2. Στην Επιτροπή συμμετέχουν: α) ο Υπουργός Εσω−
τερικών, β) ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, γ) 
ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
δ) ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
ε) ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Στην Επι−
τροπή καλούνται να συμμετάσχουν και άλλοι υπουργοί, 
υφυπουργοί ή εμπειρογνώμονες, ανάλογα με το αντι−
κείμενο των συζητήσεων.

3. Η Διυπουργική Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής είναι 
αρμόδια:

α) για την συστηματική παρακολούθηση και τον συ−
ντονισμό εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στους 
τομείς της Κοινωνικής Προστασίας και της Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και

β) για τον σχεδιασμό νέων μέτρων, πρωτοβουλιών 
και δράσεων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των 
πολιτών και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων. 
Ο σχεδιασμός μπορεί να αναφέρεται τόσο σε βραχυ−
πρόθεσμες όσο και σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρό−
θεσμες πολιτικές.

4. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης έχει και την αρ−
μοδιότητα σύγκλησης της Επιτροπής και σύνταξης της ημε−
ρήσιας διάταξης. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής 
ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

5. Η Επιτροπή καταρτίζει συγκεκριμένες προτάσεις 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και τις υποβάλει 
στον Πρωθυπουργό στο τέλος κάθε ημερολογιακού 
εξαμήνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2008

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

F
(2)

    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 
ΣΠΥΡΟΥ του ΣΑΒΒΑ κ.λπ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 58467/54242/3.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 27.7.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ ΣΠΥΡΟΥ του ΣΑΒΒΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 71445/53660/3.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 10.5.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΤΖΟΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΡΑΜΑΝΤΑΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74112/54249/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 7.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΓΚΟΓΚΑ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
β) ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ συζ. ΒΑΓΓΕΛΗ, για την από−

κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74362/38587/3.10.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
23.9.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΣΙΩ συζ. ΠΥΡΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 75425/54254/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 12.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΔΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ και
β) ΔΟΥΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑΣ συζ. ΑΝΤΩΝΗ, για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76548/52345/3.10.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 3.9.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΚΟΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ του ΗΛΙΑ,
β) ΚΟΡΔΑ ΜΙΜΟΖΑ συζ. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 79200/48853/3.10.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 16.1.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΦΙΔΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ συζ. ΠΑΝΑΠΩΤ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80867/52070/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 11.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΡΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΘΑΝΑΣΗ και 
β) ΡΙΖΟΥ ΡΙΝΑΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΗ, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 84490/54497/3.10.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 1.3.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΗ − ΕΛΤΟΝ του ΠΟΛΥΒΑΚΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 89097/54283/3.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 5.9.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών: 

α) ΜΟΥΤΣΟ ΗΛΙΑ του ΖΗΣΟ και,
β) ΜΟΥΤΣΟ ΕΙΡΗΝΗΣ συζ. ΗΛΙΑ, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 91285/54008/3.10.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
16.1.2003, 18.10.2002 και 19.6.2003 αντίστοιχα αιτήσεις 
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών: 

α) ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟ του ΑΝΤΩΝΗ, 
β) ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΣΤΑΥΡΟ και
γ) ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΗ του ΣΤΑΥΡΟ, για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 100716/23975/3.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 14.10.2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΟΔΥΣΣΕΑ του ΘΩΜΑΚΗ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107526/52557/3.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 16.9.2003 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΣΤΡΑΜΑΡΚΟ ΜΠΕΜΠΑ του ΒΑΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107894/54641/3.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 27.11.2006 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΠΑΥΛΟΥ του ΜΙΧΑΛΗ και
β) ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ συζ. ΠΑΥΛΟΥ, για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(3)

    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΓΚΟΓΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ κ.λπ.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 33181/52634/3.10.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
19.12.1997 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΓΚΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ και
β) ΓΚΟΓΚΑ ΟΛΓΑΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΗ, για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 63808/54340/3.10.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 10.3.1998 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΜΠΟΡΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73218/39038/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
28.6.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΚΟΤΕΦΑ ΤΑΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76118/53907/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
23.11.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81160/47607/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
25.11.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού  ΣΤΡΑΚΟΣΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤ του ΓΡΗΓΟΡΗ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 84161/37457/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
22.3.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΝΑΤΣΟ ΔΟΡΙ του ΒΑΝΓΚΕΛ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 86257/52127/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
25.5.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ συζ. ΜΙΧΑΛ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 86469/53768/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 23.5.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΒΡΥΩΝΗ ΒΑΣΙΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΗ, 
β) ΒΡΥΩΝΗ ΓΑΛΛΙΑ συζ. ΒΑΣΙΛΗ και
γ) ΒΡΥΩΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 90579/54006/3.10.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 26.10.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και
β) ΖΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 100841/52919/3.10.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
29.1.2003 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΠΕΤΡΗ ΟΛΤΙΑΝΑ συζ. ΤΟΜΙ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107893/52955/3.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 22.12.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΜΗΤΣΙΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 108566/45352/3.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 5.4.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΑΛΕΚΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110966/50080/3.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 23.4.2007 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΤΣΟΥΚΛΑ ΓΙΑΝΝΗ του ΘΑΝΑΣΗ και
β) ΠΑΠΠΑ ΑΛΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας.
   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(4)

    Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΦΛΙΑΟΥΜ
ΒΙΚΤΟΡ του ΓΚΕΝΡΙΧ.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.67960/51666/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
17.12.1998 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ−
λοδαπού ΦΛΙΑΟΥΜ ΒΙΚΤΟΡ του ΓΚΕΝΡΙΧ, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(5)

Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ
ΘΕΟΚΛΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κ.λπ.

     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.95680/53856/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
27.11.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΘΕΟΚΛΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110488/52806/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 16.2.2007 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών :

α) ΠΗΤΕΡΣ ΒΑΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και 
β) ΠΗΤΕΡΣ ΦΛΕΡ του ΒΑΝ, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110532/54985/3.10.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 3.4.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΝΙΚΟΛΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΑΜΟΥΗΛ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.114303/52791/3.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 19.5.2008 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114739/52804/3.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
26.6.2008 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΚΑΣΠΗ ΛΕΒΑΝΑ ΙΟΥΣΤΙΝΑ του ΣΑΡΔΑ ΣΑΜΟΥΗΛ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
    Αριθμ. 45806 (6)
Καθορισμός τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν 

έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδό−
τησης του μισθολογικού κόστους του ν. 3299/2004, 
για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξε−
νοδοχειακών εγκαταστάσεων.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/τ. 

Α΄/23.12.2004), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 5 
παράγραφος 16 περίπτωση β΄ αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής για 
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης 
στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα.

3. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
κρατικές ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα (98/C 
74/2006).

4. Τον Κανονισμό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ιανου−
αρίου και ειδικότερα το Παράρτημα I αυτού «Ορισμός 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (L 10/13.1.2001), 
όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων 
του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 
του ν. 3522/2006, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 206/τ.Α΄/2007 (ΦΕΚ 232/
τ.Α΄/19.9.2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».



30482 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165 Α΄) «Περί 
Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

9. Τις διατάξεις του π.δ. υπ’ αριθμ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 
57 Α΄) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονο−
μίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών».

10. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948/
Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

11. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/4.12.1997) 
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

12. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ187/τ.Α΄/2004) 
«Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και θέματα Τουρισμού».

13. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

14. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2005 (Φ.Ε.Κ. 211/
τ.Α΄/22.8.2005) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστι−
κής Ανάπτυξης».

15. Tην υπ’ αριθμ. 17829/26.4.2006 (Φ.Ε.Κ. 574/τ.Β΄/8.5.2006) 
κοινή υπουργική απόφαση» για τον καθορισμό τμημάτων 
της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή τα 
κίνητρα της επιχορήγησης …», όπως συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 33016/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/τ.Β΄/25.7.2007) 
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης μισθο−
λογικού κόστους του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, δεν 
έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή 
επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων του άρθρου 3 παρ. 
1 περ. γi του ιδίου νόμου, που πραγματοποιούνται στα 
παρακάτω τμήματα της Επικράτειας:

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στη Νήσο Θάσο καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσμα−

τα των Δήμων του Νομού Καβάλας που έχουν μέτωπο 
στον αιγιαλό, όπως αυτά καθορίζονται από τα διοικητικά 
όρια των Πρωτοβαθμίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης (Ο.Τ.Α.).

Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή 
επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων αστέ−
ρων (4*) καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων 
τριών αστέρων (3*) εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά 
σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των 
μονάδων αυτών.

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
− Στο Νομό Θεσσαλονίκης.
− Στο Νομό Χαλκιδικής.
− Στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού 

Πιερίας που έχουν μέτωπο στον αιγιαλό, όπως αυτά καθο−
ρίζονται από τα διοικητικά όρια των Πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α., 
εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης 
ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς 
και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέ−
ρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρο−
νισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Στο Δήμο Καστοριάς του Νομού Καστοριάς.
Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης 

ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) 
αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων 

τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά 
σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των 
μονάδων αυτών.

4. Περιφέρεια Ηπείρου.
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πάργας (έδρα) του Δήμου 

Πάργας του Νομού Πρεβέζης καθώς και στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Συβότων του Δήμου Συβότων του Νομού 
Θεσπρωτίας.

 Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης 
ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) 
αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων 
τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά 
σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των 
μονάδων αυτών.

5. Περιφέρεια Θεσσαλίας.
− Στις Νήσους Σκιάθου και Σκοπέλου του Νομού Μα−

γνησίας.
− Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαμπάκας (έδρα) του 

Δήμου Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων.
6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
− Στο Νομό Κέρκυρας.
− Στο Νομό Ζακύνθου.
− Στο Νομό Λευκάδας καθώς και στον Νομό Κεφαλ−

ληνίας, πλην της Νήσου Ιθάκης, εκτός αν αφορά επεν−
δυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μο−
νάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης 
ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον 
συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού 
ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

7. Περιφέρεια Αττικής.
 Όλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην των Νήσων Κυθήρων 

και Αντικυθήρων καθώς και των τμημάτων της Νομαρχί−
ας Πειραιώς που οριοθετούνται στο ηπειρωτικό τμήμα 
της γεωγραφικής περιφέρειας της Πελοποννήσου.

8. Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στο Δήμο Λουτρακίου−Περαχώρας του Ν. Κορινθίας.
9. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Στη Νήσο Σάμο του Νομού Σάμου.
 Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης 

ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) 
αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων 
τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά 
σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των 
μονάδων αυτών.

10. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
− Στις Νήσους Κω και Ρόδου του Νομού Δωδεκανή−

σου.
− Στις Νήσους Πάτμου και Καρπάθου του Νομού Δω−

δεκανήσου, εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης 
ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) 
αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων 
τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά 
σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των 
μονάδων αυτών.

− Στις Νήσους Άνδρο, Αντίπαρο, Πάρο, Ίο, Μύκονο, 
Νάξο, Θήρα, Θηρασιά, Σίφνο και Σύρο του Νομού Κυ−
κλάδων.

11. Περιφέρεια Κρήτης.
Όλη η Περιφέρεια Κρήτης.

 Άρθρο 2

Τα διοικητικά όρια των Πρωτοβαθμίων Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ορίζονται σύμφωνα με 
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το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 βάσει του οποίου έγινε η 
συγκρότηση όλων των Πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α. (Δήμοι και 
Κοινότητες).

 Άρθρο 3

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν 
εφαρμογή για τις λοιπές κατηγορίες επενδυτικών σχε−
δίων στον τομέα του τουρισμού του άρθρου 3 παρ. 1 
περ. γ του ν. 3299/2004.

Επίσης δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέ−
δια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων που 
πραγματοποιούνται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Του−
ριστικής Ανάπτυξης ( Π.Ο.Τ.Α. )

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν 
εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτα−
σης ξενοδοχειακών μονάδων πέντε (5*) αστέρων.

 3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν 
εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτα−
σης ξενοδοχειακών μονάδων που πραγματοποιούνται 
επί ακινήτων υψομέτρου άνω των 800 μέτρων.

 4. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
αυτού δεν εφαρμόζονται:

α. Στο Νομό Θεσσαλονίκης, πλην της Επαρχίας Λα−
γκαδά και του τμήματος δυτικά του ποταμού Αξιού του 
Νομού Θεσσαλονίκης.

β. Στο Νομό Αττικής, πλην της Ζώνης της Λαυρεωτικής, 
όπως αυτή καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 37349/5.11.1991 
(ΦΕΚ 950/τ.Β΄/18.11.1991) κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, και της 
Επαρχίας Τροιζηνίας του Νομού Αττικής.

 5. Η δημιουργία νέων κλινών που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν ειδικές 
μορφές τουρισμού, υπόκειται στους περιορισμούς της 
παρούσας απόφασης.

 Άρθρο 4

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτι−
μάται ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εξαρτάται 
από το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων επενδυ−
τικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του 
επενδυτικού νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/τ.Α΄/23.12.2004), 
όπως ισχύει και προβλέπεται από την ετήσια απόφαση 
καθορισμού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών 
αυτών.

 Άρθρο 5

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν μπορούν 
να τροποποιηθούν πριν από την παρέλευση διετίας από 
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. Φ. 169/οικ 22251/1056 (7)
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο επαγγελματικό 

εργαστήριο συσκευασίας φαρμάκων της εταιρίας 
ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε , που βρίσκεται στο Δήμο Πικερ−
μίου του Ν. Αττικής.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το β.δ. της υπ’ αριθμ. 15/21.10.1922 «Περί χορηγήσεως 

αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής 
εγκαταστάσεως», το β.δ. της 16.3.1950 «Περί διαιρέσεως, 
κατατάξεως κ.λπ. μηχανολογικών εγκαταστάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ. της 24.11.1953, 
το ν. 6422/1934 και το ν.δ. 1150/1949 όπως ισχύουν, το ν. 
3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών 
– βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως αυτός συμπληρώ−
θηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/27.1.2006 (ΦΕΚ 90 Β), 
Φ15/οικ.7814/614/14.4.2005 (ΦΕΚ 542 Β), Φ15/7815/615/14.4.2005 
(ΦΕΚ 542 Β), Φ15/οικ.8101/624/18.4.2005 (ΦΕΚ 552 Β) και Φ15/
οικ.8102/ 625/18.4.2005 (ΦΕΚ 589 Β) υπουργικές αποφάσεις, το 
ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α) και το ν. 1316/1983 όπως ισχύει.

2. Τους ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160 Α) και 3010/2002 (ΦΕΚ 
91 Α), τις υπ’ αριθμ. 69269/ 5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β) και 
15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022 Β), κοινές υπουργικές αποφά−
σεις, την υπ’ αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/27.1.2006 (ΦΕΚ 90 Β) κοι−
νή υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθμ. 13727/724/24.7.2003 
(ΦΕΚ 1087 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Το π.δ. 92/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατη−
ρούνται από τον Υπουργό κ.λπ.», το π.δ. 229/1986 «Σύστα−
ση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα π.δ. 396/1989 και 189/1995, 
το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Διάρθρωση και αρμοδιότη−
τες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού».

4. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Διορισμός Υπουργών και 
Υφυπουργών», την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ. 22095/223/29.10.2007 
(ΦΕΚ 2149 Β΄) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μετα−
βίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενι−
κούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και 
στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν με εντο−
λή Υπουργού», την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ. 26431/255/14.12.2007 
(ΦΕΚ 2474 Β΄/2007) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
«Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμε−
νους Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων 
της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να 
υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού».

5. Το αρ. 7 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), την υπ’ αριθμ. 
33361/5.9.1991 (ΦΕΚ 703 Β΄) κοινή υπουργική απόφση «Με−
ταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 
του ν. 1943/1991», την υπ’ αριθμ. 13444/29.1.2008 (ΦΕΚ 199 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης «για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων 
υπογραφής στους Γενικούς Γραμματείς, Διευθυντές & 
Ανώτερους Υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης» καθώς και τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 
197 Α΄) και 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) και το π.δ. 95/2000.

6. Την υπ’ αριθμ. 810/08/15.4.2008 απόφαση έγκρισης 
Περιβαλλοντικών όρων της Ν.Α. Αττικής Γεν. Δ/νσης 
Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Περιβάλλοντος.
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7. Την υπ’ αριθμ. 15291/1301/9.11.2007 βεβαίωση χρήσης 
γης της Δ/νσης Χωροταξίας , Πολεοδομικών και Τοπο−
γραφικών Σχεδίων και εφαρμογών Νοτίου Τομέα της 
Ν.Α. Ανατολικής Αττικής .

8. Την από 18.12.2007 αίτηση της εταιρείας ΦΑΡΜΑΤΕΝ 
Α.Β.Ε.Ε για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης του ερ−
γαστηρίου της συσκευασίας φαρμάκων.

9. Την από 30.6.2008 εισήγηση της υπηρεσίας μας και 
την υπ’ αριθμ. 58610/12.9.2008 γνωμάτευση του ΕΟΦ, 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης διάρκειας ενός 
(1) έτους στο εργαστήριο συσκευασίας φαρμάκων της 
εταιρίας ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε ,που βρίσκεται στην Αφών 
Ξηντάρα στο Δήμο Πικερμίου του Ν. Αττικής και έχει 
τα πιο κάτω ειδικά στοιχεία:

Φορέας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε
Θέση εγκατάστασης: Οδός Αφών Ξηντάρα στο Δήμο 

Πικερμίου Ν. Αττικής.
Είδος δραστηριότητας: Συσκευασία φαρμακευτικών 

προϊόντων.
Παραγωγικός εξοπλισμός κιν ισχύς 21,75 KW κ΄ θερ−

μικής 43,5 KW
Αξία παραγωγικού εξοπλισμού 3,970,00 Ευρώ.
Εξοπλισμός εξυπηρέτησης κτιρίου 25,8 KW
2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρη−

σης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους:
α) να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατά−

σταση τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη δημιουργείται 
κίνδυνος σε βάρος της υγείας των εργαζομένων (π.χ. 
τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη 
των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση 
επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, 
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κ.λπ.),

β) να ληφθούν υπόψη όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται 
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και 
της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων,

3) Με την αίτηση αίτηση για χορήγηση αδείας λει−
τουργίας η οποία θα είναι διαρκείας οκτώ ετών θα 
πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

α) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
β) Την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο άρ−

θρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. Φ15/οικ. 7815/615 (ΦΕΚ 542/
τ.Β΄/22.4.2005) υπουργικής απόφασης.

4. Η παρούσα άδεια, τροποποιείται σε περίπτωση αλ−
λαγής του φορέα ή της επωνυμίας του. Τόσο ο παλαιός 
όσο και ο νέος φορέας, υποχρεούνται μέσα σε δύο 
μήνες από την επέλευση της ως άνω μεταβολής, να 
ειδοποιήσουν την υπηρεσία μας. Επίσης, η άδεια αυτή 
δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση 
να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει 
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2008

Με εντολή Υπουργών
 Ο Γενικός Γραμματέας Η Γενική Διευθύντρια
 Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ του Υπ. Δημόσιας Υγείας
  και Κοιν. Αλληλεγγύης
 Μ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ Α. ΚΥΡΛΕΣΗ 

   Αριθμ. 122337/ Γ2 (8)
Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων Β΄ Κύκλου Σπουδών Εσπε−

ρινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα AΤΕI, σχο−
λικού έτους 2008−2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παράγρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 

2640/1998 (ΦΕΚ 206 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει με τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παραγρ. 9.1 του 
άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ.Α΄) καθώς και του 
εδαφίου 3 του άρθρου 2 του ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202 τ.Α΄).

2. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπως 
αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 25/25.9.2008 πράξη 
του τμήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ−
σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄98), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας Ύλης των Μαθημάτων 
Β΄ Κύκλου Σπουδών Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή απο−
φοίτων στα AΤΕI, σχολικού έτους 2008−2009 ως εξής:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙ−
ΝΩΝ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ Α.Τ.Ε.Ι.

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Διδακτικό βιβλίο: Μαθηματικά Α΄ τάξης 2ου Κύκλου (Π. 

Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας) του Ο.Ε.Δ.Β. 2006.

Α/Α Κεφάλαιο / Περιεχόμενο Σελίδες
(από … έως)

1 Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική
Παρ. 2.1., 2.2., 2.3. (χωρίς την κατα−
νομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνι−
σου πλάτους στις σελ. 75 − 76), 2.4. 
και 2.5. (εκτός της μέσης απόλυτης 
απόκλισης στις σελίδες 84 – 86), 2.6. 
Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις του 
Κεφαλαίου στη σελ. 102. 

 59 − 102

2 Κεφ. 3: Όριο − Συνέχεια Συνάρτη−
σης
Α. Παρ. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (μόνο μελέ−
τη απροσδιόριστης μορφής 0/0 για 
ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα 
ριζικά μόνο την πρώτη περίπτωση 
του πίνακα συζυγών παραστάσεων 
της σελ. 115).
Εξαιρούνται:
Η παράγραφος 3.5 και οι εφαρμογές: 
1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119, 4δ 
στις σελίδες 122 και 123, 5 στις σελί−
δες 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 
125, και 7 στις σελίδες 125 και 126.

 107 − 132

Β. Παρ. 3.6., 3.7., 3.8. και 3.9. Εξαιρού−
νται οι εφαρμογές: 2 στις σελίδες 
142 και 143, 5 στη σελ. 145, και 7 στις 
σελίδες 147 και 148.

 133 − 151

3 Κεφ. 4: Στοιχεία Διαφορικού Λογι−
σμού
Α. Παρ. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. και 4.6.  173 − 200
Β. Παρ. 4.8. και 4.9.  210 − 222
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Γενική Παρατήρηση :
Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση 
ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια 
στο άπειρο, καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα πα−
ραγράφων που έχουν εξαιρεθεί, δεν αποτελούν μέρος 
της εξεταστέας ύλης.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Από το διδακτικό βιβλίο: “Nέα Ελληνικά” 2ου Κύκλου, 

Κ. Αγγελάκου, Χ. Δελή, Ζ. Κατσιαμπούρα, Π. Μπίστα, Π.Ι., 
Έκδοση 2006.

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Κείμενο/Στοιχεία θεωρί−
ας)

Σελίδες

Α Ενότητα
Στοιχεία θεωρίας: Παραγωγική/Επαγω−
γική Μέθοδος Τρόποι ανάπτυξης πα−
ραγράφων

20−24

1. Νικηφόρος Βρεττάκος, Ο χρόνος και το 
ποτάμι

46−47

Β Ενότητα
2. Κείμενο: Άγγελος Τερζάκης, Προσανα−

τολισμός στον αιώνα
50−53

Στοιχεία Θεωρίας: Περίληψη κειμένου 54−56
Γ Ενότητα

3. Κείμενο από το περιοδικό National 
Geographic: Η διατροφή του πλανήτη

97−100

4. Κείμενο: Παντελής Μπουκάλας, Σιγά μην 
τους τα δώσω…..

101−103

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Κείμενο/Στοιχεία θεωρί−
ας)

Σελίδες

Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ 39−45
Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον πολι−
τικό λόγο

64

Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στη διαφή−
μιση

104

Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον επι−
στημονικό λόγο 

125

Δ Ενότητα
5. Κείμενο: Θουκυδίδης, Ιστορία Γ΄ , 82−

82 
130−133

6. Κείμενο: Μάριος Πλωρίτης, Νέοι, ναρ−
κωτικά, βία

144−148

Στοιχεία θεωρίας: Δοκίμιο 122−123
Ε Ενότητα

7. Κείμενο: Γιώργος Μπαμπινιώτης, Η 
Ελληνική Γλώσσα, Παρελθόν –Παρόν−
Μέλλον

162−165

Στοιχεία θεωρίας: Ο σχηματισμός των 
παραθετικών

166

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα,  25 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02021411510080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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