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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Οκτωβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4452/ΔΟΑ/6/0001
67/Γ/ν.3908/2011/8-7-2014 απόφασης Υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης BIOS
AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ, στην κατηγορία της «Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων» του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 (1η
περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυση
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 90/ΔΟΑ/6/000167/
Γ/ν.3908/2011/08-01-2015.

2

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

3

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

4

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης 37492/1795/03 «Καθορισμός τύπων και
τεχνικών προδιαγραφών Λεωφορείων για την
ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών,
υπεραστικών και ημιαστικών» (Β’922).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφαλμάτων στην Γ2β 58442/ 27.7.2017
απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2736/Β’/4.8.2017.

Αρ. Φύλλου 3662

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4452/ΔΟΑ/6/0001
67/Γ/ν.3908/2011/8-7-2014 απόφασης Υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης BIOS
AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ, στην κατηγορία της "Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων" του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 (1η
περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυση
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 90/ΔΟΑ/6/000167/
Γ/ν.3908/2011/08-01-2015.
Με την υπ' αριθμ. 3749/ΔΟΑ/6/000167/Γ/ ν.3908/2011/
5-10-2017 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του
εγκεκριμένου έργου με στόχο τον εκσυγχρονισμό των
επί μέρους τμημάτων επεξεργασίας και με γνώμονα
τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την
βελτίωση της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων
και την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, του επενδυτικού σχεδίου της υπ' αριθμ. 4452/ΔΟΑ/6/000167/
Γ/ν.3908/2011/8-7-2014 του Υπουργού Μακεδονίας και
Θράκης της επιχείρησης BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ με δ.τ. BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ
(φορέας), που αφορά στην προσθήκη και επέκταση
μεταλλικού κτιρίου αποθήκης επιφάνειας 2.341,93τ.μ.,
ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου, προμήθεια εξοπλισμού (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 01.64.1), στη θέση ΚΟΥΤΣΟ ΞΑΝΘΗΣ, του Δήμου
ΑΒΔΗΡΩΝ, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης
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(Νομός Ξάνθης), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου
κόστους ίσου με επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (746.226,26 €).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85
παρ. 7 του ν. 4399/2016.
Η περίληψη της παρούσης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ
Ι

Αριθμ. 165132/Ν1
(2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (18 Α') «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν.4152/2013 (107 Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (193 Α')
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν.4218/2013 (268 Α') «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν.4229/2014 (8 Α') «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν.4264/2014 (118 Α') «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012»
(3057 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β').
4. Την με αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ...
ΝΠΔΔ» (3324 Β'), όπως τροποποιήθηκε από την με αρ.
πρωτ. 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β').
5. Την με αριθμ. πρωτ. Τ.Π.Σ.Ε./1377/59302/13-07-2015
απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης για χορήγηση
άδειας ιδιωτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κανελλοπούλου Πολυξένη.
6. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΕΘ 62646/Δ1/11-04-2017
αίτημα της ενδιαφερόμενης.
7. Τις με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/35949/28-07-2017 και
ΔΑ/50163/11-09-2017 αποφάσεις διατύπωσης θετικής
γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
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8. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε, από το σχολικό έτος 2017-2018, στην
Κανελλοπούλου Πολυξένη άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο
ισόγειο δυναμικότητας είκοσι επτά (27) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Κανελλοπούλου Πολυξένη»
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Καφαντάρη 1 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 163383/N1
(3)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (18 Α') «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν.4152/2013 (107 Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (193 Α')
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν.4218/2013 (268 Α') «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν.4229/2014 (8 Α') «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν.4264/2014 (118 Α') «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012»
(3057 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β').
4. Την με αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ...
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ΝΠΔΔ» (3324 Β'), όπως τροποποιήθηκε από την με αρ.
πρωτ. 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β').
5. Την με αριθμ. πρωτ. 40512/2017/13-09-2017 απόφαση του Δήμου Αμαρουσίου για αναθεώρηση της με
αριθμ. Α.Π.078233/28-09-2012 άδειας Μ.Φ.Π.Α.Δ.
6. Τις με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΕΘ 56289/Δ1/31-03-2017
και 146276/Ν1/05-09-2017 αιτήσεις του νομίμου εκπροσώπου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/32547/30-06-2017 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε, από το σχολικό έτος 2017-2018, στην εταιρεία «Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ - Ι. ΡΕΓΓΟΣ Ομόρρυθμος Εταιρία»
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο δυναμικότητας είκοσι
τριών (23) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι « Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΜΠΟΜΠΙΡΕΣ Ο.Ε.»
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Φειδίου
4 στο Μαρούσι, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Ρέγγο Ιωάννη .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 83836/4593/16/17
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης 37492/1795/03 «Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών Λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών,
υπεραστικών και ημιαστικών» (Β΄ 922).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 και της περίπτωσης α' της παρ. 3 του
άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α' 268) "Οργάνωση και
Λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με
Λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια
χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις",
β. των άρθρων 84 και 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57),
γ. του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α' 137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" όπως αυτό προστέθηκε
με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α' 38),
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δ. της κοινής υπουργικής απόφασης 47271/3950/
21.12.1992 (Β΄ 764) "Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης
Ιουνίου 1992", όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με
την κοινή υπουργική απόφαση 32353/1475/02 (Β' 909)
με την οποία εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την
Οδηγία 2001/116/ΕΚ,
ε. της κοινής υπουργικής απόφασης 27785/2153/97/
29-05-1998 (Β' 632) με την οποία εναρμονίστηκε η εθνική
νομοθεσία με την Οδηγία 97/27/ΕΚ για τις μάζες και διαστάσεις ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα
και των ρυμουλκούμενων τους και για την τροποποίηση
της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,
στ. της υπουργικής απόφασης 29900/77 (Β' 1318) "περί
της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.", όπως
ισχύει,
ζ. της κοινής υπουργικής απόφασης 53495/2475/02/
17-01-2003 (Β' 116) με την οποία εναρμονίστηκε η εθνική
νομοθεσία με την οδηγία 2001/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου
2001 "περί ειδικών διατάξεων για οχήματα μεταφοράς
επιβατών, άνω των οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του
οδηγού και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 70/156/
ΕΟΚ και 97/27/ΕΚ",
η. του Κανονισμού αριθ. 107 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ) —
«Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων της
κατηγορίας Μ2 ή Μ3 όσον αφορά τη γενική κατασκευή
τους.», όπως ισχύει (L153/18-6-2015),
θ. της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/09
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση
πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων
και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων,
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία
πλαίσιο).»
ι. της υπουργικής απόφασης οικ.268/17 «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή
ΣΕΕΥΜΕ.» (Β΄1911)
2. Την ανάγκη:
α. προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην τεχνολογική πρόοδο και στον σύγχρονο τρόπο κατασκευής
των οχημάτων από τις κατασκευάστριες εταιρείες,
β. να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αστικών
μικρολεωφορείων όσον αφορά στην απαίτηση ύπαρξης
ανοιγόμενων επιφανειών.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Η υπουργική απόφαση 37492/1795/2003 τροποποιείται ως εξής:
1. Μετά την υποπερίπτωση 2.17.4 του άρθρου 2 προστίθεται νέα υποπερίπτωση 2.17.5 ως εξής:
«2.17.5. Από τις απαιτήσεις των εδαφίων 2.17.1 και
2.17.2 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αστικά
μικρολεωφορεία, εφόσον διαθέτουν σύστημα αερισμού και ανανέωσης του αέρα του εσωτερικού χώρου
(σύστημα εξαναγκασμένου αερισμού) σε συνδυασμό
με σύστημα κλιματισμού, μία (1) τουλάχιστον θυρίδα
(καταπακτή) αερισμού στην οροφή του και ανοιγόμενο
παράθυρο οδηγού».
Άρθρο 2
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην Γ2β 58442/ 27.7.2017 απόφαση του Υπουργού
Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2736/Β'/4.8.2017:
1) Στη σελίδα 28171 στη Β' στήλη στον 2 στίχο από το
τέλος διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...περί εφαρμογής των δικαιωμάτων
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής υγειονομικής περίθαλψης...»,
στο ορθό ως εξής: «...περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.
2) Στη σελίδα 28175 στη Β' στήλη στους 15 και 16 στίχους έκτων άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: « (Βλ. προτυποποιημένα Έντυπα Ιατρικής Υπηρεσίας - Υποδείγματα: 13461,13462,13463,13464,
13464,13465α, 13465,13466α' 13466»,
στο ορθό ως εξής: « (Βλ. προτυποποιημένα Έντυπα Ιατρικής Υπηρεσίας - Υποδείγματα 13461, 13462,
13463,13464α, 13464,13465α, 13465,13466α' 13466».
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3) Στη σελίδα 28176 στην Α' στήλη στους 29 και 30
στίχους εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο «(π.χ.
Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας και λοιπά)»,
στο ορθό ως εξής: «(π.χ. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας και λοιπά)».
4) Στη σελίδα 28176 στην Β' στήλη, στον 33 στίχο εκ
των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Επιπλέον, ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί την πορεία του ασθενή, σε συνεργασία με τον
αντίστοιχο διασυνοριακό πάροχο»,
στο ορθό ως εξής: «Επιπλέον, ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί την πορεία του ασθενή, σε συνεργασία με τον
αρμόδιο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης από το άλλο
κράτος της ΕΕ στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής
υπηρεσιών υγείας».
5) Στην σελίδα 28180 στην Β' στήλη, στους 21 και 22
στίχους από το τέλος διορθώνεται το εσφαλμένο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.2 « ...του ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και την εν επιγνώσει συναίνεση»
στο ορθό ως εξής: « ...του ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή».
6) Στη σελίδα 28187 στην Β' στήλη στους 5 και 6 στίχους εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: « ....τον επιστημονικά υπεύθυνο του
υποψήφιου τμήματος/μονάδας/εργαστηρίου και μέχρι 3
άτομα, που προτείνονται από το διευθυντή ιατρικής υπηρεσία σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνος..»,
στο ορθό ως εξής: « ....τον επιστημονικά υπεύθυνο του
υποψήφιου τμήματος/μονάδας/εργαστηρίου και μέχρι 3
άτομα, που προτείνονται από το διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο..».
7) Στη σελίδα 28187 στην Β' στήλη στον 15 στίχο από
το τέλος διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Ο εκπρόσωπος (συντονιστής διευθυντής) ή ο επιστημονικά υπεύθυνο του του υποψήφιου
κέντρου....»,
στο ορθό ως εξής: « Ο εκπρόσωπος (συντονιστής διευθυντής) ή ο επιστημονικά υπεύθυνος του υποψήφιου
κέντρου....».
8) Στη σελίδα 28188 στην Α' στήλη στον 3 στίχο από
το τέλος διορθώνεται
το εσφαλμένο: α) «.... Η Εθνική Επιτροπή, διαβιβάζει
το πρακτικό με την αιτιολογημένη γνώμη της στο Τμήμα
Έρευνας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Υγείας»,
στο ορθό ως εξής: «....Η Εθνική Επιτροπή, διαβιβάζει
το πρακτικό με την αιτιολογημένη γνώμη της στο Τμήμα
Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας».
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9) Στη σελίδα 28199 διορθώνεται ο εσφαλμένος πίνακας:
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Υπο-Κατηγορία ΠΕ Συγκεκριμένη
παθολογική κατάσταση 6

Μέτρο

Τεκμηρίωση/έτος
1° έτος

2° έτος

3° έτος

Αριθμός Ασθενών ανά έτος
Αριθμός νέων ασθενών ανά έτος
Αριθμός φορέων ανά έτος
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Υπο-Κατηγορία ΠΕ Συγκεκριμένη
παθολογική κατάσταση 7

Μέτρο

Τεκμηρίωση/έτος
1° έτος

2° έτος

3° έτος

Αριθμός Ασθενών ανά έτος
Αριθμός νέων ασθενών ανά έτος
Αριθμός φορέων ανά έτος
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Υπο-Κατηγορία ΠΕ Συγκεκριμένη
παθολογική κατάσταση 8

Μέτρο

Τεκμηρίωση/έτος
1° έτος

2° έτος

3° έτος

Αριθμός Ασθενών ανά έτος
Αριθμός νέων ασθενών ανά έτος
Αριθμός φορέων ανά έτος
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Υπο-Κατηγορία ΠΕ Συγκεκριμένη
παθολογική κατάσταση 9

Μέτρο

Τεκμηρίωση/έτος
1° έτος

2° έτος

Αριθμός Ασθενών ανά έτος
Αριθμός νέων ασθενών ανά έτος
Αριθμός φορέων ανά έτος
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Υπο-Κατηγορία ΠΕ Συγκεκριμένη
παθολογική κατάσταση 10

Μέτρο

Αριθμός Ασθενών ανά έτος
Αριθμός νέων ασθενών ανά έτος
Αριθμός φορέων ανά έτος
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Εάν απαιτηθεί, προσθέστε σειρές.

Τεκμηρίωση/έτος

3° έτος
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στο ορθό ως εξής:
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Υπο-Κατηγορία ΠΕ Συγκεκριμένη
παθολογική κατάσταση 6

Μέτρο

Τεκμηρίωση/έτος
1° έτος

2° έτος

3° έτος

Αριθμός Ασθενών ανά έτος
Αριθμός νέων ασθενών ανά έτος
Αριθμός φορέων ανά έτος
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Υπο-Κατηγορία ΠΕ Συγκεκριμένη
παθολογική κατάσταση 7

Μέτρο

Τεκμηρίωση/έτος
1° έτος

2° έτος

3° έτος

Αριθμός Ασθενών ανά έτος
Αριθμός νέων ασθενών ανά έτος
Αριθμός φορέων ανά έτος
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Υπο-Κατηγορία ΠΕ Συγκεκριμένη
παθολογική κατάσταση 8

Μέτρο

Τεκμηρίωση/έτος
1° έτος

2° έτος

3° έτος

Αριθμός Ασθενών ανά έτος
Αριθμός νέων ασθενών ανά έτος
Αριθμός φορέων ανά έτος
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Υπο-Κατηγορία ΠΕ Συγκεκριμένη
παθολογική κατάσταση 9

Μέτρο

Τεκμηρίωση/έτος
1° έτος

2° έτος

3° έτος

Αριθμός Ασθενών ανά έτος
Αριθμός νέων ασθενών ανά έτος
Αριθμός φορέων ανά έτος
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Υπο-Κατηγορία ΠΕ Συγκεκριμένη
παθολογική κατάσταση 10

Μέτρο

Τεκμηρίωση/έτος
1° έτος

2° έτος

3° έτος

Αριθμός Ασθενών ανά έτος
Αριθμός νέων ασθενών ανά έτος
Αριθμός φορέων ανά έτος
Αριθμός διαδικασιών ανά έτος
Αριθμός παραπομπών ανά έτος
Εάν απαιτηθεί, προσθέστε σειρές.
10) Στη σελίδα 28209 στον 2 στίχο από το τέλος διορθώνεται
το εσφαλμένο «... ΩΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»,
στο ορθό ως εξής: «... ΩΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ».
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11) Στη σελίδα 28211 στον 3 στίχο από το τέλος διορθώνεται
το εσφαλμένο «... η Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια
Νοσήματα- Παθήσεις να τεκμηριώνει ότι το υποψήφιο
κέντρο πληροί τα προαπαιτούμενες προϋποθέσεις...»,
στο ορθό ως εξής: «... η Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια
Νοσήματα - Παθήσεις να τεκμηριώνει ότι το υποψήφιο
κέντρο πληροί τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις...».
12) Στη σελίδα 28230 στον 2 στίχο εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Επιπλέον, ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί την πορεία του ασθενή, σε συνεργασία με τον
αντίστοιχο διασυνοριακό πάροχο»,
στο ορθό ως εξής: « Επιπλέον, ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί την πορεία του ασθενή, σε συνεργασία με τον
αρμόδιο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης από το άλλο
κράτος της ΕΕ στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής
υπηρεσιών υγείας».
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13) Στη σελίδα 28233 στον 1 στίχο από το τέλος διορθώνεται
το εσφαλμένο: « - Βλ . προτυποποιημένα έντυπα Ιατρικής Υπηρεσίας- Υποδείγματα 13461, 13462,13463,
13464,13464,13465α, 13465, 13466α 13466),
στο ορθό ως εξής: « - Βλ . προτυποποιημένα έντυπα
Ιατρικής Υπηρεσίας- Υποδείγματα 13461, 13462,13463,
13464α,13464,13465α, 13465, 13466α' 13466)».
14) Στη σελίδα 28239 στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α στον 17 στίχο
εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «(π.χ Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας και λοιπά)»,
στο ορθό ως εξής «(π.χ Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας και λοιπά)».
(Από το Υπουργείο Υγείας)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02036621810170008*

