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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13.296 (1)
  Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προ−

σωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πετρε−
λαίου και Υγραερίων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 

(ΦΕΚ 27/Α/1990).
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 510/Β/19.4.2006) 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης & Κοι−
νωνικής Προστασίας.

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 13.11.2006.

4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι 
οι δευσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 22.9.2006 ΣΣΕ 
του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε−
τρελαίου και Υγραερίων για όλους τους εργοδότες και 
εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
4.10.2006.

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F

Αριθμ. 13.295 (2)
 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 26 Ιουνίου 2006 ΣΣΕ 

Ιατρικών Επισκεπτών ετών 2006 − 2007.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
    1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 

(ΦΕΚ 27/Α/1990).
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 510/Β/19.4.2006) 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης & Κοι−
νωνικής Προστασίας.

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 13.11.2006.

4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι 
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οι δευσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 26 Ιουνίου 2006 
ΣΣΕ Ιατρικών Επισκεπτών ετών 2006 − 2007 για όλους 
τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος 
στον κλάδο που αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
4.10.2006.

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F

Αριθμ. 139491 (3)
 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασι−

ών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ια−
τροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και 
οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
      1. Τις διατάξεις του ν.δ. υπ’ αριθμ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/τ. 

Α΄/19.7.1973): «Περί λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας 
των οικονομικώς αδυνάτων…».

2. Την υπ’ αριθμ. Γ6/8645/1974 υπουργική απόφαση: 
«Περί εφαρμογής προγράμματος νοσηλευτικής και ια−
τροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικο−
νομικά αδυνάτων πολιτών» και την υπ’ αριθμ. Υ4α/48566 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 698/24.5.2005/τ.Β΄).

3. Το ν. 139/25.8.1975, ΦΕΚ 176, τ.Α΄: «Περί κυρώσεως της 
εν Νέα Υόρκη την 28 Σεπτεμβρίου 1954 υπογραφείσης 
Διεθνούς Συμβάσεως και του συνοδεύοντος ταύτην πα−
ραρτήματος περί του καθεστώτος των ανιθαγενών».

4. Το άρθρο 44 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/τ. Α΄/21.9.1992): 
«Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οικονομικώς αδυνά−
των».

5. Το άρθρο 266 του προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 
217/τ. Α΄/20.10.1999): «Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία 
του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύ−
γων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προ−
σφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων 
για ανθρωπιστικούς λόγους».

6. Το άρθρο 233 του προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 
204/τ.Α΄/28.8.2003): «Προστασία και αρωγή στα θύματα 
των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α 
του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθ. 12 του ν. 3064/2002» 
(ΦΕΚ Α΄ 248).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13, § 2, περ. α) του Π. 
Δ/τος υπ’ αριθμ. 95: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το π.δ/γμα 299 (ΦΕΚ 204/Α/2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/Α/1995).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές της από−
φασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος 
των ΝΠΔΔ που παρέχουν υπηρεσίες νοσοκομειακής 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που εξαρτάται 
από πραγματικά γεγονότα.

10. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264: «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 5432/14.10.2005, τ.Β΄), όπως ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139: «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β/24.3.2004).

12. Την ανάγκη ορισμού οικονομικών και κοινωνικών 
κριτηρίων και διαδικασιών για την υπαγωγή στο πρό−
γραμμα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλ−
ψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, 
με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών.

13. Το υπ’ αριθμ. 120 π.δ. «Διορισμός του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή του Αλεξάνδρου, Αρχηγού του Κόμματος 
της «Νέας Δημοκρατίας» (ν.δ.) ως πρωθυπουργού και το 
αρίθμ. 121 π.δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 84, τ.Α΄. 10.3.2004).

14. Τo υπ’ αριθμ. 32 π.δ. «Αποδοχή παραίτησης μελών 
της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» και το αριθμ. 33 π.δ. 
«Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 35, τ. Α΄, 15.2.2006), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις 
κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν νοσοκομειακής και ια−
τροφαρμακευτικής περίθαλψης στα Νοσοκομεία του 
ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 και στα συμβεβλημένα 
μετά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης ή θεραπευτήρια του ΙΚΑ, καθώς και σε προνοιακά 
νοσηλευτικά ιδρύματα ως εξής: 

Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Δωρεάν δικαιούχοι νοσοκομειακής και ιατροφαρμα−

κευτικής περίθαλψης εφόσον δεν δικαιούνται τοιαύτη 
άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, 
και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα:

1 Α. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογε−
νείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) 
ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, είναι ανασφάλιστοι και το οικογενειακό 
ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 
Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και 
για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προ−
ϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται 
από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του 
παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.

 Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% 
στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό 
ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο 
με ειδικό τρόπο.

2 Α α. Ανασφάλιστοι λογοτέχνες και τα μέλη των 
οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα.

β. Ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους (σύ−
ζυγος και ανήλικα τέκνα) και μέλη των Κρατών Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Έλληνες ομογενείς. 

γ. Ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και 
λοιποί απασχολούμενοι στο θέαμα−ακρόαμα που εργά−
ζονται περιστασιακά.

δ. Ανασφάλιστοι πρώην βουλευτές και τα μέλη των 
οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).
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ε. Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινό−
τητες για απεξάρτηση, ΟΚΑΝΑ, Νόστος ή παρακολου−
θούνται ως εξωτερικοί ασθενείς. 

Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο 
ανασφαλίστου για ένα (1) έτος.

3 Α α. Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

 β. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες 
πολέμου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών 
τους. 

γ. Έλληνες μοναχοί και μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς 
Μονής Σινά και κληρικοί των Πατριαρχείων.

δ. Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και 
τα παιδιά αυτών.

ε. Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογέ−
νειες.

Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο 
ανασφαλίστου για ένα (1) έτος.

4 Α α. Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης 
δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτό−
τητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγέ−
νειας. 

β. Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους (υγείας)

γ. Οι υπήκοοι των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη

δ. Αλλογενείς σύζυγοι Ελλήνων ή ομογενών ή Κρατών 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα τέκνα 
αυτών.

Στους δικαιούχους αυτών των κατηγοριών χορηγείται 
πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας εφόσον υπάρχει 
αποδεδειγμένα πρόβλημα υγείας.

5 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 266/1999:
α) Οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες
β) Οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για 

αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκε−
ται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας  
Τάξης, καθώς και

γ) οι έχοντες έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους ή έχει ταχθεί σε αυτούς προθεσμία η οποία δεν 
έχει εκπνεύσει ακόμη, έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν 
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με 
την άμεση επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα 
ή του δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή του ει−
δικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους 
αλλοδαπού αντίστοιχα, στις υπηρεσίες του ΕΣΥ.

6 Α. Οι αλλοδαποί θύματα των εγκλημάτων των 323, 
323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα 
με το π.δ. 233/2003), που είναι ανασφάλιστοι είναι δι−
καιούχοι άμεσης και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης από τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, 
για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστα−
σίας και αρωγής και με την επίδειξη μόνο της σχετι−
κής βεβαίωσης από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, 
απευθείας στις υπηρεσίες του ΕΣΥ και στην οποία θα 
αναγράφεται ρητά ο χρόνος προστασίας και αρωγής.

7 Α. Οι κρατούμενοι σε φυλακές, φιλοξενούμενοι σε 
ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και φιλοξενούμενοι σε 
στέγες φιλοξενίας ανηλίκων, των εταιρειών ανηλίκων 
(Ν.Π.Δ.Δ.) είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
και νοσοκομειακής περίθαλψης με επίδειξη της σχετι−

κής βεβαίωσης του σωφρονιστικού καταστήματος, του 
ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας, απευθείας 
στην υπηρεσία του ΕΣΥ.

Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

Γενικά δικαιολογητικά:
1. Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την αρμό−

δια υπηρεσία της Ν.Α., στην οποία θα επισυνάπτεται 
φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητα 
ανιθαγενούς, δύο (2) φωτογραφίες του μέλους για το 
οποίο θα εκδοθεί βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοι−
χεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι 
ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή 
έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε 
περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάστα−
ση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο 
στην υπηρεσία έκδοσής του. Επιπλέον στην υπεύθυνη 
δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα 
από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απο−
δεικτικό μόνιμης κατοικίας όπου δε απαιτείται απόδειξη 
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όταν δεν υποβάλλεται φορολογική 
δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κ.λπ.

3. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Με−
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο Αστυνομικό 
Τμήμα της κατοικίας τους.

Για την κατηγορία 1Α εκτός των γενικών δικαιολογη−
τικών, απαιτείται ακόμη:

− Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία.
−Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου 

εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση 
που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη υποβολή φορο−
λογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. 

− Βεβαίωση:
i. Αποδεικτικό πληρωμής Προνοιακού επιδόματος 

και
ii. Του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει 

στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επίδομα 
τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια 
πολυτεκνική σύνταξη).

iii. Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο του 
ειδικού δελτίου ταυτότητας  ομογενούς.

Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται 
έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από 
τη χώρα και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα 
στο σχετικό φάκελο.

Για τις ειδικότερες υποομάδες της κατηγορίας 2Α τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Για την περίπτωση 2α: Τα γενικά δικαιολογητικά και 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση των Σωματείων: «Εταιρεία 
Ελλήνων Λογοτεχνών, Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτε−
χνών και Εταιρεία Συγγραφέων», «Εταιρεία Λογοτεχνών 
Θεσ/κης», «Ενωτική Πορεία Συγγραφέων», «Πανελλήνια 
Ένωση Λογοτεχνών», «Σύνδεσμος Ιστορικών Συγγραφέ−
ων», «Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων», «Εταιρεία Λογοτε−
χνών Ν.Δ. Ελλάδος», «Παγκόσμια Εστία Λογοτεχνών», 
«Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος», «Ο κύκλος του 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου», «Η Ελληνική Εταιρία Με−
ταφραστών Λογοτεχνίας», «Εταιρεία Γραμμάτων και 
Τεχνών Πειραιά» και «Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελ−
ματιών Μεταφραστών», από την οποία θα προκύπτει 
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ενεργό μέλος αυτών, η ιδιότητα του ενδιαφερομένου 
και ότι δεν δικαιούται ασφάλισης.

Για την περίπτωση 2β: Τα γενικά δικαιολογητικά και 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το Επιμελητήριο Εικα−
στικών Τεχνών Ελλάδος από την οποία θα προκύπτει 
το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του ενδι−
αφερομένου και ότι δεν δικαιούται ασφάλισης.

Για την περίπτωση 2γ: Τα γενικά δικαιολογητικά και βεβαί−
ωση από το Σωματείο ή την Ένωση Τραγουδιστών και Μου−
σικών Ελλάδος και βεβαίωση ότι δεν δικαιούται ασφάλιση.

Για την περίπτωση 2δ: Τα γενικά δικαιολογητικά και 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της 
Βουλής των Ελλήνων από την οποία να προκύπτει ότι ο 
ενδιαφερόμενος είχε διατελέσει βουλευτής, το συγκε−
κριμένο χρονικό διάστημα και ότι είναι ανασφάλιστος.

Για την περίπτωση 2ε: Τα γενικά δικαιολογητικά και 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη θεραπευτική κοινό−
τητα που φιλοξενούνται.

Για τις ειδικότερες υποομάδες της κατηγορίας 3Α τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Για την περίπτωση 3α: Αίτηση, δύο (2) φωτογραφίες 
και βεβαίωση του ιδρύματος που περιθάλπει το παιδί.

Για την περίπτωση 3β: Τα γενικά δικαιολογητικά και 
βεβαίωση δημόσιας αρχής ότι έχουν την ιδιότητα του 
συνταξιοδοτημένου αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ν. 1543/1985, ενώ όταν ο 
αγωνιστής έχει πεθάνει, ότι η σύζυγος, τα τέκνα του 
και η άγαμη αδελφή του συνταξιοδοτούνται λόγω του 
θανάτου αυτού με βάση τις διατάξεις του ν. 1543/1985.

Για την περίπτωση 3γ: Φωτοτυπία ταυτότητας ή δια−
βατηρίου, δύο (2) φωτογραφίες και βεβαίωση της Μονής 
ή της Ιεράς Μονής Σινά ή του Επιτρόπου του Επίσημου 
Μετοχίου Αθηνών ότι ανήκουν και υπηρετούν σε αυτήν 
ή βεβαίωση του Πατριαρχείου που υπηρετούν.

Για την περίπτωση 3δ: Τα γενικά δικαιολογητικά και 
βεβαίωση κυοφορίας.

Για την περίπτωση 3ε: Αίτηση, δύο (2) φωτογραφίες 
και βεβαίωση της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας που 
έχει κάνει την αναδοχή.

Για την κατηγορία 4Α:
Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δι−

καιολογητικών για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας ή 
δελτίου ταυτότητας ομογενούς και αλλοδαποί με άδεια 
παραμονής που αναγράφει «Ανθρωπιστικοί λόγοι» (υγεί−
ας), εκδίδεται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας 
κατόπιν υποβολής όλων των δικαιολογητικών που προ−
βλέπονται για την κατηγορία 1 για όσο διάστημα ισχύει 
η άδεια παραμονής και όχι πέραν του 1 έτους.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής δύναται να ζητήσει 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ 
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι δικαιούχοι που εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανα−
σφαλίστου, εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων 
και Οικονομικά Αδυνάτων που τηρείται στην αρμόδια 
υπηρεσία Υγείας ή Πρόνοιας κάθε Νομαρχίας (αυτή ορί−
ζεται με απόφαση Νομάρχη). Ακολουθείται η κάτωθι 
διαδικασία:

α) Κατάθεση από τον αιτούντα (ή εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του) των προβλεπόμενων δικαιολογητικών 
στην αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας ή Υγείας της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

β) Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία 
ως προς την πληρότητα και γνησιότητα.

γ) Διαβίβαση των δικαιολογητικών σε ειδική Επιτροπή 
Κοινωνικής Αρωγής η οποία συγκροτείται με απόφαση 
του Νομάρχη κατά Νομ/κή Αυτοδ/ση ή Νομ/κό Διαμέρι−
σμα ή Νομ/κό Τομέα και αποτελείται από έναν υπάλληλο 
της ΔΟΥ κατηγορίας ΠΕ, έναν υπάλληλο (κατά προτίμη−
ση Κοινωνικό Λειτουργό) της αρμόδιας Δ/νσης Πρόνοιας 
και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας (κατά προτίμηση 
ιατρικής ειδικότητας ή παραιατρικού επαγγέλματος) με 
τους αναπληρωτές τους.

Με την Πράξη συγκρότησης της Επιτροπής Κοινω−
νικής Αρωγής, ορίζονται ο Πρόεδρος (υπάλληλος της 
Νομαρχίας) και ο Γραμματέας, μαζί με τους αναπλη−
ρωματικούς τους.

Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται 
πρακτικό στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα και η 
ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρό−
νος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν, η 
μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι 
αποφάσεις που λήφθηκαν.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνοντα κατά πλει−
οψηφία των παρόντων μελών.

Συντάσσεται πρακτικό από το Γραμματέα και επικυ−
ρώνεται από τον Πρόεδρο. Προωθείται δε στην αρμόδια 
υπηρεσία για έκδοση της σχετικής Απόφασης.

Στις περιπτώσεις που η απόφαση είναι μεν θετική 
αλλά δεν θεμελιώνεται δικαίωμα βιβλιαρίου υγείας (πε−
ρίπτωση 3), χορηγείται μόνο η απόφαση, η οποία και 
προσκομίζεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ ως πε−
ριστατικό καταγράφεται με όλα τα προσκομισθέντα 
στοιχεία.

δ) Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, 
η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με την 
οποία εκδίδεται. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολο−
γητικά που σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπη−
ρεσίας υπάρχουν στο φάκελο του αιτούντα.

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτων εισαγωγών 
για νοσηλεία, είναι δυνατή η έκδοση βιβλιαρίων με ανα−
δρομική ισχύ κατ΄ ανώτατο όριο ενός μηνός από την 
υποβολή της σχετικής αίτησης μετά από ειδική αιτιολο−
γημένη απόφαση της Επιτροπής. Η αίτηση χορήγησης 
βιβλιαρίου πρέπει να κατατεθεί εντός ενός μηνός από 
την έκτακτη εισαγωγή στο Νοσοκομείο. 

στ) Σε περιπτώσεις που η νοσηλεία συνεχίζεται (κυ−
ρίως ψυχιατρικά περιστατικά) είναι δυνατή η έκδοση 
βιβλιαρίων με αναδρομική ισχύ από την ημέρα της 
εισαγωγής στο Νοσοκομείο, μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της Επιτροπής. 

Εάν κατά την κρίση της επιτροπής υπάρχει μερική 
αδυναμία κάλυψης της συγκεκριμένης δαπάνης, θα ορί−
ζεται ποσοστό συμμετοχής έως 30% του περιθαλπομέ−
νου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973.

Προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και 
ελέγχου στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά 
Αδυνάτων των Νομαρχιών από τις συναρμόδιες υπη−
ρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης (Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας και Δ/νση 
Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης). Τηρείται και 
ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία των αιτούντων, στα οποία το Υπουργείο έχει 
επίσης δυνατότητα άμεσης πρόσβασης.
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Δ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ
Στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρμα−

κευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης παρέχεται:
1. Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ’ θέσης. Ειδι−

κά όμως οι Αρχιερείς των Πατριαρχείων δικαιούνται Α΄ 
θέση ενώ οι ιερείς και λαϊκοί αυτών ΒΒ΄ θέση. 

2. Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) 
στα ιδρύματα που αναφέρονται στην Απόφαση και διε−
νέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.

3. Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό 
μέσο.

Η χορήγηση βιβλιαρίου με τη νέα διαδικασία έχει ισχύ 
από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. 3186 (4)
 Εκχώρηση αρμοδιότητας ανάθεσης ενέργειας Τεχνι−

κής Βοήθειας−Στήριξης σε Υπηρεσίες του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και σε 
άλλες υπηρεσίες Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων και φορέων που υλοποιούν προγράμμα−
τα του Ε.Π. “Αλιεία”.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
    1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α΄ 98.

2. Την υπ’ αριθμ. 263857/21.12.2000 κοινή υπουργική 
απόφαση περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Δι−
αχείρισης Ε.Π. ‘‘Αλιεία’’ στο Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 1639/
Β/29.12.2000) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το άρθρο 12 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000).

4. Το υπ’ αριθμ. 4/2002 προεδρικό διάταγμα «Εκτέλεση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης και διαχείρισης 
των αντιστοίχων πόρων» και ιδίως τα άρθρα 1 παρ.4 και 
3, παρ.6 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002).

5. Την υπ’ αριθμ. 1466/Ε.Υ.Σ 105/17.1.2002 (ΦΕΚ 78/τεύχος 
Β/29−1−2002) περί καθορισμού των στοιχείων του ετήσι−
ου προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας−Στήρι−
ξης, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.3 του ν. 2860/2000 
(ΦΕΚ78/Β/29.1.2002).

6. Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγ−
χου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247Α/1995).

7. Το ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας ΥΑΑ−Τ».

8. Το υπ’ αριθμ. 402/1988 (ΦΕΚ 187Α) προεδρικό διά−
ταγμα «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. 20058/ΕΥΣΣΑΑΠ 1119/15.5.2006 από−
φαση του ΥΠ.ΟΙ.Ο σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ο 
ετήσιος προϋπολογισμός της Τεχνικής Βοήθειας –Στή−
ριξης της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ‘‘Αλιεία” για 
το έτος 2006.

10. Την με υπ’ αριθμ. 399570/10.11.2001 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητι−
κού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ` Κοι−
νοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα 
στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/2001/τ.Β΄), όπως 
συμπληρώθηκε με τις 229920/20.2.2002 (ΦΕΚ 233/2002/ 
τ.Β΄) και 222822/6.5.2003 (ΦΕΚ592/2003/τ.Β΄) όμοιες.

11. Την με υπ’ αριθμ. 245245/2.4.2004 (ΦΕΚ 100Γ/6.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διο−
ρίζεται ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα στην 
θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας 
Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών 
του Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμο−
γών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12. Την υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 6063 (ΦΕΚ 370Β) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «για 
τον καθορισμό ημερησίας εκτός έδρας αποζημίωσης 
και εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και 
λοιπών προσώπων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, των Κοινοτικών 
πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής» όπως τρο−
ποποιήθηκε με την με υπ’ αριθμ. 2/30762/0022/3.7.2006 
(ΦΕΚ 1034Β) όμοια απόφαση.

13. Την ανάγκη ομαλής εκτέλεσης του ετήσιου προ−
γράμματος Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης.

14. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Β/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 
αποφασίζουμε:

Την Εκχώρηση της αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργει−
ών Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης Υποπρόγραμμα Β, στις 
κάτωθι Υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων:

Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας 

Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων

Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών
Αλιευτικής Παραγωγής

που αφορά στην κάλυψη αναγκών τους, για την υλο−
ποίηση των έργων του Ε.Π. “ΑΛΙΕΙΑ’’, τα οποία έχουν 
αναλάβει, ως τελικοί δικαιούχοι και φορείς υλοποίη−
σης.

Το συνολικό ποσό της εν λόγω εκχώρησης ανέρχεται 
στις είκοσι επτά χιλιάδες € (27.000 €) και αφορά το 
έτος 2006.

Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν έξοδα μετα−
κινήσεων στο εσωτερικό:
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Α. των δημοσίων υπαλλήλων που μετακινούνται για 
την εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με την υλοποίηση, 
διαχείριση, παρακολούθηση και παραλαβών έργων και 
υποθέσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία» 
καθώς και

Β. των μελών των επιτροπών αξιολόγησης, ελέγχου 
και παραλαβής έργων και υποέργων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αλιεία», που ανήκουν σε υπηρεσίες του 
Υπουργείου, Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοική−
σεις και κατανέμονται ανά Υπηρεσία ως εξής: 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΣΟ

1 Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας 9.000,00 €

2 Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών &
Εσωτερικών Υδάτων

9.000,00 €

3 Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και 
Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής

9.000,00 €

Η πληρωμή των δαπανών θα πραγματοποιηθεί σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της με υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 
6063 (ΦΕΚ 370Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την με υπ’ 
αριθμ. 2/30762/0022/3.7.2006 (ΦΕΚ 1034Β) όμοια από−
φαση, από τις Υπηρεσίες οι οποίες υποχρεούνται όπως 
τηρούν αρχεία με όλα τα σχετικά παραστατικά και στοι−
χεία, τα οποία θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα σε 
ελέγχους από εθνικά ή κοινοτικά όργανα, σύμφωνα με 
τις κείμενες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Παράλ−
ληλα υποχρεούνται να κοινοποιούν τις Αποφάσεις με−
τακίνησης των υπαλλήλων στην Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Ε.Π. “Αλιεία”, Μονάδα Δ΄ (αριθμός fax 210 8676161) 
τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν την μετακίνηση.

Η ευθύνη τήρησης των αρχείων και των στοιχείων 
αυτών ανήκει αποκλειστικά στις Υπηρεσίες ενώ η Υπη−
ρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Αλιεία” διατηρεί το δικαίωμα 
να λαμβάνει γνώση αυτών και να εποπτεύει την ορθή 
τήρηση τους.

Η νομιμότητα και η σκοπιμότητα των δαπανών που 
θα ενεργούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων των Περιφερειών και των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω 
εκχώρησης, θα υπόκεινται στον έλεγχο των προβλε−
πόμενων από την Ελληνική Νομοθεσία οργάνων (Υ.Δ.Ε., 
Ελεγκτικό Συνέδριο).

Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους οποίους εκχωρείται 
με την παρούσα η αρμοδιότητα Ανάθεσης και Εκτέλε−
σης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας –Στήριξης, εγκρίνουν 
τις απαιτούμενες μετακινήσεις των εμπλεκομένων δημο−
σίων υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων, θεωρούν τα σχετικά δικαιολογητικά και 
καθορίζουν το ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης στα 
πλαίσια των εκχωρηθεισών με την παρούσα πιστώσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της με υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣ−
ΣΑΑΠ 6063 (ΦΕΚ 370Β) Απόφασης του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 
με υπ’ αριθμ. 2/30762/0022/3.7.2006 (ΦΕΚ 1034Β) όμοια 
απόφαση.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2006

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 

F

Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΜ/59417/2231 (5)
 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικού 

εκπαιδευτηρίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−

ρόντών εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης».

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 απόφα−
ση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώμα−
τος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. Γραμ−
ματείς, Γεν. Δ/ντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων, 
Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.» (ΦΕΚ 987/Β/28.11.1991).

3. Την υπ’ αριθμ. 113/30.6.2006 αίτηση του Ηλυσιακού 
Ωδείο.

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/61139/5272/2.2.1996 απόφαση 
μας (ΦΕΚ 113/Β/27.2.1996).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ηλυσιακού Ωδείου που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟ/61139/5272/2.2.1996 (ΦΕΚ 113/Β/27.2.1996) υπουργική 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2006

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ

F

Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΜ/58673/2156 (6)
 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικού 

εκπαιδευτηρίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
    1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
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ρόντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης».

β. Του άρθρου 30 του υπ’ αριθμ. 191/2003 π.δ/τος «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).

γ. Του άρθρου 90 του υπ’ αριθμ. 63/2005 π.δ/τος «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

δ. Του υπ’ αριθμ. 16/1966 β.δ/τος «περί ιδρύσεως ιδιω−
τικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 απόφα−
ση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώμα−
τος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. Γραμ−
ματείς, Γεν. Δ/ντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων, 
Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.» (ΦΕΚ 987/Β/28.11.1991).

3. Την υπ’ αριθμ. 635/6.7.2006 αίτηση του Ωδείου Μου−
σική Τέχνη.

4. Την υπ’ αριθμ. 2915/78059/31.1.1980 (ΦΕΚ 117/Β/6.2.1980) 
απόφαση υπουργού.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ/9011/497/1.4.1985 (ΦΕΚ 212/
Β/18.4.1985) απόφαση και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/
Δ/51275/7.11.1995 (ΦΕΚ 1003/Β/6.12.1995 απόφαση.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ωδείου Μουσική Τέχνη που χορηγήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. ΥΠΠΟ/2915/78059/31.1.1980 (ΦΕΚ 117/Β/6.2.1980) 
απόφαση υπουργού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2006

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ

F

(7)
      Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγι−

κής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «Ιωσήφ 
Βουτσίνος ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρεία», σύμφω−
να με τις διατάξεις του ν. 2601/1998, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 16969/Φ.Π.13.1.116/Ν.2601/98/10.11.2006 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου, πιστοποιείται η ολοκλήρωση και η έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«Ιωσήφ Βουτσίνος Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρεία» που 
αναφερόταν στον ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονι−
σμό του ξενοδοχείου “Dolphin Bay”, τεσσάρων αστέρων 
(4*), πρώην Α΄ Τάξης, δυναμικότητας 140 δωματίων / 258 
κλινών, στο Γαλησσά της νήσου Σύρου του Ν. Κυκλά−
δων. Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η απόφαση 
υπαγωγής, χορηγώντας παράταση για λόγους ανωτέρας 
βίας, στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και 

τροποποιώντας τις θέσεις πλήρους απασχόλησης σε 
πενήντα (50) θέσεις 3 μήνης διάρκειας και τέσσερις (4) 
θέσεις 12μηνης διάρκειας. Το σύνολο και ενισχυόμενο 
παραγωγικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιήθηκε 
στο ποσό του 1.384.945 €. Το ύψος της επιχορήγησης 
ορίστηκε στο ποσό των 346.236 € που αποτελεί ποσοστό 
25% επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το 
ύψος της ιδίας συμμετοχής οριστικοποιήθηκε στο ποσό 
των 617.204 € που αποτελεί ποσοστό 44,57% επί του 
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το ύψος του τρα−
πεζικού δανείου έχει ανέλθει στο ποσό των 421.505 €. Με 
την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της τρίτης και 
της τέταρτης δόσης της επιχορήγησης, δηλαδή ποσού 
165.591 6. Ορίστηκε ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης η 19.9.2006 και ημερομηνία έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας η 29.9.2006. Η εξέταση και η ομόφωνη από−
φαση επί του θέματος έγινε κατά την 95η συνεδρίαση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, 
η οποία έγινε στις 9.11.2006.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ

F

(8)
      Υπαγωγή της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 

«Νικόλαος Γεροντόπουλος» στις διατάξεις του ν. 
3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 11801/Π/13/4/00004/Ε/10.11.2006 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Νοτίου Αιγαίου εγκρίνεται 
η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επέν−
δυσης της ατομικής επιχείρησης «Νικόλαος Γεροντό−
πουλος» που αναφέρεται στον ολοκληρωμένης μορφής 
εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου τριών αστέρων, πρώην Β΄ 
Τάξης, δυναμικότητας 10 δωματίων / 18 κλινών (επιχορη−
γούμενες 18 κλίνες) συνολικού κόστους 139.195 € ευρώ 
στο Πλατύ Γιαλό της νήσου Σίφνου του Ν. Κυκλάδων. 
Το ποσοστό της επιχορήγησης ορίστηκε στο 40% επί 
του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
55.678 € ευρώ και ποσό ίδιας συμμετοχής 83.517 € (το 
ποσοστό της ίδιας συμμετοχής ισούται με το 60 % 
του συνολικού κόστους). Με την επένδυση αυτή δεν θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης ενώ θα διατη−
ρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εποχιακής απασχόλησης 
(0,3 Ε.Μ.Ε.). Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 95η 
συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 
7 του ν.3299/2004, η οποία έγινε στις 9.11.2006.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ  



23848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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.gr*02017473011060008*

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
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