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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λο−
γιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 251).
β. Το ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενό−
πλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
γ. Το άρθρο 56 του ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντι−
κού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’ 20), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 16 του
ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου,
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
δ. Το π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στε−
λέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχε−
διασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διε−
θνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ
Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 70/2007 (ΦΕΚ Α΄
85) και ισχύει.
ε. Το Άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το πρώτο Άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
στ. Το υπ’ αριθμ. Φ. 900/7413/Σ.1029/4.3.2008 έγγρα−
φο του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ
ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς
στη διαδικασία προμηθειών αμυντικού υλικού των Ε.Δ.
1. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελική
επιλογή του προμηθευτή στις περιπτώσεις που ως κρι−

5760

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τήριο κατακύρωσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά,
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή (ΑΤ)
β. Η Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ)
γ. Το Έργο της Εγχώριας Βιομηχανίας (ΕΕΒ)
δ. Τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ)
ε. Το Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών (ΧΠ), καθώς και
στ. Το Κόστος Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ) των προς προμή−
θεια υλικών.
2. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς εξά−
γεται με την εφαρμογή του ακόλουθου τύπου υπολο−
γισμού:
ΣΒΠ = C1*ΑΤ + C2*ΕΒΣ + C3*ΕΕΒ + C4*ΑΩ + C5*ΧΠ + C6*KKZ

όπου Ci συντελεστές των κριτηρίων με
C1 + C2 + C3+ C4+ C5+ C6 = 1 (υποχρεωτικά)
ΣΒΠ: Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς
ΑΤ: Ανηγμένη (συγκριτική) Τιμή
ΕΒΣ: Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή
ΕΕΒ: Έργο Εγχώριας Βιομηχανίας
ΑΩ: Αντισταθμιστικά Ωφελήματα
ΧΠ: Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών
ΚΚΖ: Κόστος Κύκλου Ζωής
3. Ο συντελεστής βαρύτητας καθενός από τα ανω−
τέρω κριτήρια της παραγράφου 1 καθορίζεται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 7 της παραγράφου 16 του άρθρου 37 του
ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38), και ορίζεται ως ακολούθως:
α. για την ανηγμένη (συγκριτική) τιμή: 0,5
β. για την ΕΒΣ: 0,1
γ. για το ΕΕΒ: 0,1
δ. για τα ΑΩ: 0,1
ε. για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών: 0,1
στ. για το κόστος κύκλου ζωής: 0,1
4. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βαθμολογούνται με μέ−
γιστη βαθμολογία το 100.
5. Σε περίπτωση προμήθειας που δεν περιλαμβάνει
Αντισταθμιστικά Ωφελήματα ο συντελεστής του αντί−
στοιχου κριτηρίου μοιράζεται ισομερώς στα κριτήρια
ΕΒΣ και ΕΕΒ, εφόσον απαιτούνται από την προκήρυξη.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι συντελεστές των
ανωτέρω (β) έως (στ) κριτηρίων, όταν αυτά δεν απαι−
τούνται από την προκήρυξη, μεταφέρονται στην ανηγ−
μένη (συγκριτική) τιμή.
6. Συμφερότερη προσφορά είναι η προσφορά που συ−
γκεντρώνει την μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία
(ΣΒΠ). Προσφορές που συγκεντρώνουν την ίδια σταθμι−
σμένη βαθμολογία (ΣΒΠ) καλούνται ισοδύναμες.
Άρθρο 2
Ανηγμένη (συγκριτική) τιμή
1. Ανηγμένη (συγκριτική) τιμή είναι ο λόγος της τιμής
προσφοράς προς την συνολική βαθμολογία της τεχνι−
κής αξιολόγησης. Η προσφορά με το μικρότερο λόγο
βαθμολογείται με 100 και οι υπόλοιπες προσφορές βαθ−
μολογούνται αναλογικά.

2. Για την τεχνική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη,
σύμφωνα με την περίπτωση 6 α΄ (2) και (3) της παρα−
γράφου 16 του άρθρου 37 του ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38),
τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία κατατάσσονται σε
δύο διακεκριμένες Ομάδες, ως ακολούθως:
Ι. Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Από−
δοσης, η οποία περιλαμβάνει τα κριτήρια εκείνα που
πιστοποιούν την συμφωνία των προσφερομένων υλι−
κών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών
και των τεχνικών περιγραφών που καθορίζονται στην
προκήρυξη.
ΙΙ. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην
οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον, τα εξής κρι−
τήρια:
α. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.
β. Η ποιότητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση και
η παρεχόμενη τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμη−
θευτή.
γ. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
δ. Οι απαιτήσεις συντήρησης και η ποιότητα των προ−
σφερομένων υλικών.
ε. Η αρχική υποστήριξη.
στ. Η εν συνεχεία υποστήριξη.
ζ. Η δυνατότητα ένταξης− ενσωμάτωσης των προ−
σφερομένων υλικών στις ΕΔ (Εγκατάσταση−Λειτουρ−
γία) όταν απαιτείται.
η. Η δυνατότητα ανάπτυξης−αναβάθμισης των προ−
σφερομένων υλικών ή τμημάτων αυτών όταν απαιτεί−
ται και η εξασφάλιση της προμήθειας σε βάθος χρό−
νου (security of supply).
3. Στις ως άνω Ομάδες κατατάσσεται και κάθε άλλο
στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλι−
κών ή/και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα των Ε.Δ.
που ορίζεται στην προκήρυξη.
4. Ο συντελεστής βαρύτητας καθεμιάς από τις ως άνω
Ομάδες καθορίζεται εκάστοτε με την προκήρυξη του
διαγωνισμού και δύναται να κυμαίνεται από ποσοστό
70% έως 80% για την Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών,
Ποιότητας και Απόδοσης και από 20% έως 30% για την
Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Το άθροι−
σμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Για κάθε
επί μέρους κριτήριο που αποτελεί τις ως άνω Ομάδες
Ι και ΙΙ καθορίζεται από το οικείο Γενικό Επιτελείο και
περιλαμβάνεται στην προκήρυξη ιδιαίτερος συντελε−
στής βαρύτητας, το άθροισμα δε όλων των επί μέρους
συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αυτών ισούται
υποχρεωτικά με τον συντελεστή βαρύτητας της Ομά−
δας. Όλα τα επιμέρους κριτήρια των Ομάδων βαθμο−
λογούνται αυτόνομα με μέγιστη βαθμολογία το 100.
Προσφορές με συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξι−
ολόγησης κατώτερη των 75 βαθμών απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται
παράδειγμα της ανωτέρω περιγραφείσας διαδικασίας
τεχνικής αξιολόγησης:
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I

ΟΜΑΔΑ Ι
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Κάθε επιμέρους κριτήριο αναλύεται από το
εκάστοτε Γενικό Επιτελείο αναλόγως των ιδι−
αίτερων απαιτήσεων κάθε προμήθειας)
Συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών
και των τεχνικών περιγραφών που καθορίζο−
νται στην προκήρυξη

ΒΑΘΜΟΣ
(Τίθεται από την
Επιτροπή)

(α)

II

α. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.
β. Η ποιότητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση
και η παρεχόμενη τεχνική βοήθεια εκ μέρους
του προμηθευτή.
γ. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
δ. Οι απαιτήσεις συντήρησης και η ποιότητα
των προσφερομένων υλικών.
ε. Η αρχική υποστήριξη.
στ. Η εν συνεχεία υποστήριξη.
ζ. Η δυνατότητα ένταξης− ενσωμάτωσης των
προσφερομένων υλικών στις ΕΔ (Εγκατάστα−
ση−Λειτουργία).
η. Η δυνατότητα ανάπτυξης−αναβάθμισης των
προσφερομένων υλικών ή τμημάτων αυτών και
η εξασφάλιση της προμήθειας σε βάθος χρό−
νου (security of supply).
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5. Κατά την τεχνική αξιολόγηση συνεκτιμώνται στοι−
χεία των προσφορών που υπερτερούν των ελαχίστων
απαιτήσεων της προκήρυξης, μόνο για επιμέρους κριτή−
ρια που έχουν σαφώς καθοριστεί στην αντίστοιχη τε−
χνική περιγραφή από το οικείο Γενικό Επιτελείο, όπως
αυτή συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η καλύτερη προσφορά βαθμολογείται με
100 και οι υπόλοιπες αναλογικά.
Άρθρο 3
Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ)
1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με
τους όρους της προκήρυξης, τα άρθρα 27 (παρ. 9) και 30
του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20) και τα καθοριζόμενα στις
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας υπ’ αριθμ.
121077/2006 (ΦΕΚ Β’ 1850) και 121079/2006 (ΦΕΚ Β’ 1850)
περί ΕΒΣ και ΕΠΑ, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(α χ β)

(Μέγιστη βαθμο−
λογία100)
70%−80%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΨΗΣ
(Κάθε επιμέρους κριτήριο αναλύεται από το
εκάστοτε Γενικό Επιτελείο αναλόγως των ιδι−
αίτερων απαιτήσεων κάθε προμήθειας)

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(Καθορίζεται
από τα Γενικά
Επιτελεία)
(β)

5761

ΒΑΘΜΟΣ
(Τίθεται από την
Επιτροπή)

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(Καθορίζεται
από τα Γενικά
Επιτελεία)

(Μέγιστη βαθμο−
λογία100)

30%−20%

100%

(Προσφορές
με Βαθμολογία
κάτω του 75
απορρίπτονται)

2. Μετά την ως άνω αξιολόγηση το προτεινόμενο πο−
σοστό ΕΒΣ εξάγεται για τα έργα που γίνονται απο−
δεκτά προς αξιολόγηση από τον τύπο της υπ’ αριθμ.
121079/2006 (ΦΕΚ Β’ 1850) απόφασης του Υπουργού Εθνι−
κής Άμυνας, με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Προ−
σφορές που αξιολογούνται και περιλαμβάνουν μικρό−
τερο ποσοστό ΕΒΣ, από το ποσοστό που καθορίζεται
στην προκήρυξη κρίνονται ως Εκτός Όρων Διαγωνι−
σμού (ΕΟΔ).
3. Αν όλες οι προσφορές καλύπτουν το ίδιο ποσοστό
ΕΒΣ τότε όλες βαθμολογούνται με 100. Σε περίπτωση
προσφορών που περιλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό
ΕΒΣ, από το ελάχιστο προβλεπόμενο στην προκήρυξη,
η προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό ΕΒΣ βαθμο−
λογείται με 100 και οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολο−
γούνται αναλογικά.
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Άρθρο 4
Έργο Εγχώριας Βιομηχανίας (ΕΕΒ)

1. Η αξιολόγηση των προσφορών ως προς το ΕΕΒ γί−
νεται κατ’ αρχάς για τα έργα εκείνα που ανατίθενται
στην εγχώρια βιομηχανία και πληρούν τις προϋποθέ−
σεις της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του
άρθρου 30 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20), όπως αυτά θα
έχουν αξιολογηθεί κατά την αξιολόγηση της ΕΒΣ του
Άρθρου 3 της παρούσης.
2. Για εκείνα τα έργα που γίνονται αποδεκτά προς
αξιολόγηση εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος:
ΕΕΒ= Α1 + Α2 + Α3+ Α4+...........Αν
όπου:
Α1,Α2, Α3, Α4,...........Αν: Τα αποδεκτά έργα που ανατίθε−
νται στην εγχώρια βιομηχανία με
δείκτη Ελληνικής Προστιθέμενης
Αξίας (ΕΠΑ) μεγαλύτερου ή ίσου
του 35%
3. Η προσφορά με το μεγαλύτερο ΕΕΒ βαθμολογεί−
ται με 100 και οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολογού−
νται αναλογικά.
Άρθρο 5
Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ)
Η αξιολόγηση των προσφορών ως προς τα ΑΩ γίνε−
ται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας του άρθρου 27 (παρ.16) του
ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20) ως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 6
Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών
1. Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών κάθε προσφοράς
αξιολογείται με αναγωγή στην Παρούσα Αξία με τη
μέθοδο της σύνθετης κεφαλαιοποίησης, βάσει του ακό−
λουθου τύπου:

ποιώντας την ισοτιμία του Ευρώ προς το νόμισμα της
προσφοράς την ημέρα του διαγωνισμού.
4. Για την αναγωγή στην Παρούσα Αξία του μεγέθους
της περιόδου (t), εφόσον αυτό διαφέρει μεταξύ των κα−
τατεθειμένων προσφορών, θα επιλέγεται η μικρότερη
ακέραιη περίοδος για όλες τις προσφορές. Δηλαδή εάν
η περίοδος για έναν προμηθευτή είναι το έτος ενώ για
άλλον το εξάμηνο, η περίοδος μετρήσεως του χρόνου
θα είναι το εξάμηνο. Είναι δυνατόν σε κάποιες περιό−
δους να μην οφείλονται πληρωμές, τότε σε αυτή την
περίπτωση το αντίστοιχο Ρt είναι μηδέν.
5. Ο ανωτέρω τύπος δεν εφαρμόζεται στις περιπτώ−
σεις που από την προκήρυξη προβλέπεται η υποβολή
από τον προμηθευτή και χρηματοδοτικής πρότασης
αποπληρωμής, στοιχείο που δυνατόν να απαιτείται μόνο
σε προμήθειες εξαιρετικά μεγάλης αξίας ή σε πολύπλο−
κα εξοπλιστικά προγράμματα. Σε αυτή την περίπτωση
συγκροτείται επιτροπή εμπειρογνωμόνων σύμφωνα
με το άρθρο 13 παρ. 10 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20),
όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2 του
ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α’ 38), η οποία αξιολογεί τις προσφο−
ρές με αμιγώς χρηματοοικονομικά κριτήρια τα οποία
καθορίζονται στην προκήρυξη. Η καλύτερη χρηματοδο−
τική πρόταση αποπληρωμής βαθμολογείται με 100 και
οι υπόλοιπες αναλογικά.
Άρθρο 7
Κόστος Κύκλου Ζωής
1. Η αξιολόγηση του κόστους κύκλου ζωής και ο ακρι−
βής προσδιορισμός αυτού γίνεται, εφόσον ο τρόπος
υπολογισμού αυτού έχει καθορισθεί από το οικείο Γε−
νικό Επιτελείο και περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.
2. Η προσφορά με το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής
βαθμολογείται με 100 και οι υπόλοιπες προσφορές βαθ−
μολογούνται αναλογικά.
Άρθρο 8
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 9
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

όπου Σ: το σύμβολο του αθροίσματος π.χ.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

και
ν: Η τελευταία περίοδος πληρωμής
0: Ο χρόνος καταβολής της προκαταβολής
ρ: Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των 5ετών ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ.
t: Ο Αύξων αριθμός πληρωμών από 0 έως ν
Ρt: Η συνολική πληρωμή στην χρονική περίοδο t προς
τον προμηθευτή (t=0,1,2,…ν)
2. Ευνοϊκότερο χρονοδιάγραμμα πληρωμών έχει η
προσφορά με τη χαμηλότερη Παρούσα Αξία, η οποία
βαθμολογείται με 100 και οι υπόλοιπες προσφορές βαθ−
μολογούνται αναλογικά.
3. Για προσφορές που κατατίθενται σε νόμισμα άλλο
από αυτό του Ευρώ, οι οφειλόμενες πληρωμές προς
τον προμηθευτή θα μετατρέπονται σε Ευρώ, με σκοπό
την αξιολόγησή τους με τον ανωτέρω τύπο, χρησιμο−

F
Αριθμ. Φ 478.6/2777/29539/ΣΤ3

(2)

Ανάθεση εκτέλεσης έργων στη ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. της ΚΥ
του ΥΠΕΠΘ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56) «Περί οργανισμού της Κ.Υ.
του ΥΠΕΠΘ» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ473/595/ΣΤ3/6155/23.12.1985 απόφαση
«περί αναδιάρθρωσης της ΔΙΕΦΕΣ του ΥΠΕΠΘ(ΦΕΚ 39/
Β/13.3.1986)».
3. Την υπ’ αριθμ. Φ476/2273/78892/ΣΤ3/1.9.2005 κοινή
υπουργική απόφαση «περί αποφαινόμενων οργάνων του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΥΠΕΠΘ για την ανάθεση της εκτέλεσης συμβάσεων εκ−
πόνησης μελετών και παροχής Υπηρεσιών».
4. Το π.δ. 423/1987 όργανα που αποφασίζουν ή γνω−
μοδοτούν σε θέματα έργων ΥΠΕΠΘ αρμοδιότητας ΔΙ−
ΕΦΕΣ.
5. Το ν. 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων.
6. Το ν. 3316/2005 Ανάθεση της εκτέλεσης Δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρε−
σιών.
7. Το ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου λογιστικού, άρθρο
83 όπως ισχύει σήμερα.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφα−
σίζουμε:
Αναθέτουμε στη Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών
Σχεδίων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ., όλες τις αρμοδιότητες
για υλοποίηση (ανάθεση, επίβλεψη, εποπτεία, Διοίκηση
μελετών, παροχής Υπηρεσιών, έργων ή προμηθειών)
των παρακάτω έργων:
1. Προμήθεια συσκευών απενεργοποίησης κινητών
τηλεφώνων.
2. Μελέτη και εκτέλεση του έργου της προστασίας
από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των γραφειακών
χώρων που γειτνιάζουν με τον υποσταθμό μέσης τάσης
στο κεντρικό κτίριο του ΥΠΕΠΘ.
3. Μελέτες και εκτέλεση έργων πάσης φύσεως δια−
μορφώσεων, διαρρυθμίσεων, βελτιώσεων, επισκευών ή
κατασκευών του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΠΘ και του
περιβάλλοντος αυτού χώρου.
4. Μελέτες και εκτέλεση έργων πάσης φύσεως δι−
αρρυθμίσεων, βελτιώσεων, επισκευών ή κατασκευών
καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού του κτιριακού
συγκροτήματος αποθηκών του ΥΠΕΠΘ στο Μοσχάτο.
5. Προμήθεια και εγκατάσταση κουρτινών του κτιρίου
ΥΠΕΠΘ.
6. Προμήθεια ειδών αισθητικής αναβάθμισης χώρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 6 Μαρτίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 35268
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.39680/26.3.2007
(Φ.Ε.Κ.487/5.4.2007 τεύχος Β΄ με θέμα: «Σύσταση−Συ−
γκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκομείων της
παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 των Υγειο−
νομικών Περιφερειών»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α. Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Φ.Ε.Κ.
81/16.6.1990 τεύχος Α’) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φο−
ρολογία και άλλες διατάξεις».
β. Του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 (Φ.Ε.Κ. 96/17.5.1999
τεύχος Α’) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρε−
σιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις».
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γ. Του άρθρου 6 του ν. 3402/2005 (Φ.Ε.Κ. 258/17.10.2005
τεύχος Α’) «Αναδιοργάνωση του Συστήματος Αιμοδοσίας
και λοιπές διατάξεις».
δ. Των άρθρων 4 παρ. 19 και 20,8,11,12 και 42 του
ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ.81/4.4.2005 τεύχος Α’) «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις».
ε. Των άρθρων 157,158,159,160,161,162,168,και 169 του
ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/9.2.2007 τεύχος Α’) «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
στ. Την υπ’ αριθμ. 304/1999/26.5.1999 Γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ζ. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.3514/916/οικ.4084/15.2.2007
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης−Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με περιε−
χόμενο: «Νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.39680/26.3.2007 (Φ.Ε.Κ.
487/5.4.2007 τεύχος Β’) απόφασή μας με θέμα «Σύστα−
ση−Συγκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκομείων
της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 Υγειονομικών
Περιφερειών»
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια
των Νοσοκομείων έχουν ήδη συσταθεί με προηγούμενες
αποφάσεις μας, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.39680/26.3.2007
(Φ.Ε.Κ. 487/5.4.2007 τεύχος Β’) απόφασή μας με την οποία
έγινε Σύσταση−Συγκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών
Συμβουλίων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των
Νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001
Υγειονομικών Περιφερειών, ως ακολούθως:
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), υπάγεται στην
αρμοδιότητα του Β’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Νοσοκομείων της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέ−
ρειας Αττικής με έδρα το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο
Αττικής, επειδή ως νεοσύστατος φορέας δεν υπάγεται
σε κανένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, το προ−
σωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) δε θα
συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη
αιρετών εκπροσώπων.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή
ΛΑΖΑΡΙΔΗ (LAZARIDI) ΠΑΥΛΟ (PAVEL) του ΒΙΑΤΣΕ−
ΣΛΑΒ και της ΤΑΤΙΑΝΑ κ.λ.π.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.26072/11716 /13.3.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΛΑΖΑΡΙΔΗ (LAZARIDI)
ΠΑΥΛΟΥ (PAVEL) του ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ και της ΤΑΤΙΑΝΑ, περί
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.24584/12036/13.3.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
(XANTHOPOULOS) ΓΕΩΡΓΙΟΥ (GEORGIOS) του ΙΒΑΝ
και της ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του
ν. 3284/10.11.2004(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώ−
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.24586/16521 /13.3.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΘΩΜΑΪΔΗ (FOMAIDI)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (GEORGIY) του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004(ΦΕΚ 217 Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.24585/16522 /13.3.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΘΩΜΑΪΔΗ (ΤΗOMAIDI)
ΛΑΡΙΣΑ (LARISSA) του ΝΙΚΟΛΑΪ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ,,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα
με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ
217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα−
γένειας».
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
(5)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή ΔΗ−
ΜΟΠΟΥΛΟΥ (DIMOPULO) ΒΑΛΕΝΤΙΝΗΣ (VALENTINA)
του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ κ.λπ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 22864/686/12.2.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (DIMOPULO)
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗΣ (VALENTINA) του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝΑ−
ΣΤΑΣΙΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004
(ΦΕΚ 217 Α’) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας»
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 24134/4153/11.3.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ΚΑΡΤΑΒΕΝΚΟ (KARTAVENKO)
ΜΑΡΙΝΑ (MARYNA) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΒΙΚΤΩΡΙΑ,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα
με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ
217 Α») «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα−
γένειας».
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 16506/2892/11.3.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται
αποδεκτή η αίτηση του ΓΙΑΝΓΚΙΤΣΕΡ (YANGICHER) ΓΙΟΥ−
ΡΙ (YURIY) του ΠΟΥΡΙ και της ΤΑΤΙΑΝΑ, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15
και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α») «Περί κυρώσεως
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΓΙΑΝΓΚΓΙ−
ΤΣΕΡ ΓΙΟΥΡΙ σε ΓΙΑΝΓΚΙΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 17357/5/11.3.2008 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση του ΑΝΤΡΙΕΝΚΟ (ANDRIYENKO) ΝΤΜΙΤΡΟ
(DMYTRO) του ΕΥΓΕΝ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις
15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώ−
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρί−
νεται ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από
ΑΝΤΡΙΕΝΚΟ ΝΤΜΙΤΡΟ σε ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
(6)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/2096/Π10/1/338/ν.2601/1998/
2.8.2002 απόφασης υπαγωγής στο ν. 2601/1998 επέν−
δυσης της επιχείρησης «Εμμ. Δ. Ξηρουχάκης ΑΕ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/480/Π10/1/338/ν. 2601/1998/7.3.2008
απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης ανακαλείται μετά από αί−
τηση του φορέα η υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/2096/Π10/1/338/
ν..2601/1998/2.8.2002 απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις
του ν. 2601/1998 επένδυσης για τον εκσυγχρονισμό ξε−
νοδοχειακής μονάδας Γ΄ τάξης 40 κλινών στο Καστέλλι
Κισάμου του Ν. Χανίων.
Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 46η συνεδρίαση
της Γνωμδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ.15 περ.
γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε στις 6.3.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/2197/Π10/4/283/
ν. 3299/04/19.5.2006 αρχικής απόφασης υπαγωγής
της επένδυσης της εταιρείας «Σπύρος Τζεράνης −
Στέλλα Τζεράνη Ο.Β.Ε.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/1479/Π10/4/283/ν. 3299/04/
7.3.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης τροποποιείται η
μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου του φορέα της επέν−
δυσης ως εξής:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Ποσοστό
Στέλλα Τζεράνη
51%
Ευτύχιος Τζεράνης
49%
Σύνολο
100%
Παρακρατείται 0,5% επί της εγκριθείσας ενίσχυσης
δηλ. 0,5%*80.500 = 403€ σύμφωνα με τα εδαφ.α παρ. ΙΒ
και εδαφ. β παρ.2Α του άρθρου 10 του ν. 3299/2004.
Η εξέταση του θέματος, έγινε κατά την 46η συνεδρία−
ση της Γνωμ. Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004
στις 6.3.2008.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(8)
Oλοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑ−
ΚΗΣ ΑΒΕΕ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1415/ΠΟ2/4/00222/Ε/ ν. 3299/
04/4.3.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η
ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΚΛΩ−
ΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» που αναφέρεται στον εκσυγ−
χρονισμό υφιστάμενης μονάδας παραγωγής νημάτων
ειδικών προδιαγραφών (παραγωγή νημάτων που προ−
ορίζονται για την παραγωγή ελαστικών επιδέσμων
και ειδικών αθλητικών προϊόντων με ιδιότητες αντι−
μικροβιακές, αντιαλεργικές και αντιιδρωτικές) στη
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης συνολικού κόστους
2.050.315,07 € με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του
ύψους της συνολικής επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχο−
ρήγησης 1.127.673,29 €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 13.2.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ
F
(9)
Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της εταιρείας «TECTONICA − ΣΥΣΤΗ−
ΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1420/ΠΟ2/4/00203/Ε/ν. 3299/
04/4.3.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η ολοκλήρωση
και η πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουρ−
γίας επένδυσης της εταιρείας «TECTONICA − ΣΥΣΤΗ−
ΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής συστημάτων
αλουμινίου στο Θρυλόριο του Δήμου Κομοτηνής του
Ν. Ροδόπης συνολικού κόστους 1.990.000,00 € με ποσο−
στό επιχορήγησης 55% επί του ύψους της παραγωγικής
επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 1.086.360,00 €
και ποσοστό επιχορήγησης 50% του ύψους της κατη−
γορίας των Δαπανών Μελετών, δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης 7.400,00 €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 13.2.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ
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(10)
Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΕΝΤΙΔΗ ΒΙΟ−
ΤΕΧΝΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΩΝ Α.Ε.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1410/ΠΟ2/4/00028/Ε/ ν. 3299/
2004/4.3.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται
η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΠΕΝΤΙΔΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΩΝ Α.Ε.»
που αναφέρεται στην επέκταση − εκσυγχρονισμό μο−
νάδας κατασκευής ψηκτρών και σαρώθρων στη Νέα
Βύσσα Ορεστιάδας του Ν. Έβρου συνολικού κόστους
2.135.000,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του
ύψους της συνολικής επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχο−
ρήγησης 1.174.250,00 €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 13.2.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ
F
(11)
Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑ−
ΚΗΣ ΑΒΕΕ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1413/ΠΟ2/4/00223/Ε/ ν. 3299/
04/4.3.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται
η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΚΛΩ−
ΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» που αναφέρεται στον εκσυγ−
χρονισμό υφιστάμενης μονάδας παραγωγής νημάτων
ειδικών προδιαγραφών (παραγωγή νημάτων που προ−
ορίζονται για την παραγωγή ειδικών πυράντοχων
υφασμάτων για εφαρμογή σε πυρίμαχες στολές και
υφάσματα με πυράντοχες ιδιότητες) στη ΒΙ.ΠΕ. Κομο−
τηνής του Ν. Ροδόπης συνολικού κόστους 2.196.596,72
€ με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του ύψους της
συνολικής επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης
1.208.128,20 €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 13.2.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ

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

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

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

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

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

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

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02004821803080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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