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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1782/0051 (1)
 Επιτόπιος έλεγχος, μέσω συνεντεύξεων, για την αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγ−
χου των φορέων
• ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης
• ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Καν. 1083/06 «περί καθο−

ρισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το ΤΣ και την 
κατάργηση του κανονισμού 1260/1999».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καν. 1828/06 «για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
1083/06».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 & 16 του ν. 3614/2007 «Διαχεί−
ριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του ν. 3492/2006 «Ορ−
γάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και 
των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 210).

5. Το Επεξηγηματικό Σημείωμα της ΕΕ σχετικά με τη δια−
δικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 71 του καν. 1083/06.

6. Το εγχειρίδιο μεθοδολογίας Αξιολόγησης Συστημάτων 
Συμμόρφωσης Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 
71 του Καν. 1083/06.

7. Την υπ’ αριθμ. 23728/ΓΔΑΑΠ 4665/27.5.2008 περιγραφή του 
ΣΔΕ των ΕΠ του ΕΣΠΑ (στόχου 1 & 2).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίω−
σης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 
6 και 7) του ν. 2860/2000)» (ΦΕΚ Β΄ 879).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/12.3.2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της 
εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης με−
λών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ.6) του ν. 
2860/2000» (ΦΕΚ Β΄310).

10. Την υπ’ αριθμ. 273/ΕΔΕΛ/9.6.2008 απόφαση του Προέδρου 
της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για τη σύστα−
ση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου αξιολόγησης 
συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των 
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1083/2006.
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11. Την ανάγκη διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, μέσω συνε−
ντεύξεων, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του συστή−
ματος διαχείρισης και ελέγχου των φορέων ΕΔΑ Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΕΔΑ Κρήτης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 71 του Καν. 1083/2006.

12. Το Εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας 
της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2008.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη 720 ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφορών, 
για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από το πρό−
γραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε:

1. Τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, μέσω συνεντεύξεων, με 
το προσωπικό των φορέων ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΕΔΑ Κρήτης, με σκοπό τη 
συμπλήρωση, διευκρίνιση και επαλήθευση των πληροφοριών 
που εξετάσθηκαν σε επίπεδο ελέγχου γραφείου, προκειμένου 
να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τους ανωτέρω φορείς.

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
• Σοφία Τερεζάκη του Ελευθερίου, Α.Τ. ΑΒ 976469/ 28.12.2006/

Α.Τ. Βάμου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών της 51ης 
Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ.

• Αικατερίνης Σκουλάξενου του Ελευθερίου, Α.Τ. ΑΕ 
106890/24.3.2008/Α.Τ. Βουλιαγμένης, υπάλληλος κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων 
του Γ.Λ.Κ.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί α) στις 26−27.6.2008 στην έδρα 
του ελεγχόμενου φορέα ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης, β) στις 7−
8.7.2008 στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα ΕΔΑ Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου & γ) στις 9−10.7.2008 στην έδρα του ελεγχόμε−
νου φορέα ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

4. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προ−
βλεπόμενη αποζημίωση υπό το στοιχείο 8 του προοιμίου της 
παρούσας απόφασης.

5. Η παρούσα αποτελεί και εντολή μετακίνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−

βερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουνίου 2008

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ 

F

Αριθμ. 233/Δ56 (2)
   Επιτόπιος έλεγχος, μέσω συνέντευξης, για την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
του φορέα ΔΙΣΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Καν. 1083/2006 «περί κα−

θορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το ΤΣ και 
την κατάργηση του κανονισμού 1260/1999».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καν. 1828/2006 «για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
1083/2006».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 & 16 του ν. 3614/2007 «Διαχεί−
ριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του ν. 3492/2006 «Ορ−
γάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και 
των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

5. Το Επεξηγηματικό Σημείωμα της ΕΕ σχετικά με τη δια−
δικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 71 του καν. 1083/2006.

6. Το εγχειρίδιο μεθοδολογίας Αξιολόγησης Συστημάτων 
Συμμόρφωσης Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 
71 του Καν. 1083/2006.

7. Την υπ’ αριθμ. 23728/ΓΔΑΑΠ 4665/27.5.2008 περιγραφή του 
ΣΔΕ των ΕΠ του ΕΣΠΑ (στόχου 1 & 2).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίω−
σης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 
6 και 7) του ν. 2860/2000)» (ΦΕΚ Β΄ 879).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/12.3.2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της 
εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης με−
λών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ.6) του ν. 
2860/2000» (ΦΕΚ Β΄ 310).

10. Την υπ’ αριθμ. 261/9.6.2008 απόφαση του Προέδρου της 
Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για τη σύσταση 
ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου για την αξιο−
λόγηση της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου του φορέα ΔΙΣΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα 
με το άρθρο 71 του Καν. 1083/2006.

11. Την ανάγκη διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, μέσω συνε−
ντεύξεων, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του συστή−
ματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα ΔΙΣΑ Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 71 του Καν. 
1083/2006.

12. Το εγκεκριμένο ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της 
Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2008.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη 240 ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφορών, 
για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από το πρό−
γραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε:

1. Τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, μέσω συνέντευξης, με 
το προσωπικό τον φορέα ΔΙΣΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
με σκοπό τη συμπλήρωση, διευκρίνιση και επαλήθευση των 
πληροφοριών που εξετάσθηκαν σε επίπεδο ελέγχου γραφεί−
ου, προκειμένου να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τον 
ανωτέρω φορέα.

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
Νικόλαος Χριστοφίλης του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΕ 544867/18.7.2007/

ΤΑ Αγίων Αναργύρων, υπάλληλος, της 56ης Διεύθυνσης Προ−
γραμματισμού & Ελέγχων, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών.

Διαμαντοπούλου Σεβαστή του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ 
545132/14.1.2008/ΤΑ Άνω Λιοσίων, υπάλληλος, της 56ης Διεύ−
θυνσης Προγραμματισμού & Ελέγχων κλάδου ΠΕ Δημοσιο−
νομικών.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στις 8.7.2008 (ημερομηνία ανα−
χώρησης 7.7.2008 και επιστροφής 8.7.2008) στην έδρα του 
ελεγχόμενου φορέα.

4. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προ−
βλεπόμενη αποζημίωση υπό το στοιχείο 8 του προοιμίου της 
παρούσας απόφασης.

5. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της ελεγκτικής 
ομάδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. Η εκτός έδρας απο−
ζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης των ελεγκτών θα καλυφθούν 
σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

F
(3)

    Επιβολή προστίμου στον UZOMA ΕΜΕΚΑ του DONATUS.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 6/25.2.2008 καταλογιστική πράξη επιβλή−
θηκαν σε βάρος του UZOMA ΕΜΕΚΑ του DONATUS, πρόστιμα 
ύψους τεσσάρων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.500,00), πλέον 
τελών χαρτοσήμου & ΟΓΑ ποσού εκατόν οκτώ (108,00) ευρώ, 
ήτοι συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων οκτώ 
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(4.608,00) ευρώ, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 
65Α & 66 του ν. 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 2 του ν. 3524/2007 
και της με υπ’ αριθμ. 1010/Δ3Β/4020/07 ΑΥΟ.

Ο παραπάνω είχε την τελευταία γνωστή διαμονή του στην 
οδό Αρματολών και Κλεφτών 5 − Αθήνα, αλλά αναχώρησε για 
άγνωστη διαμονή.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δ. ΚΟΥΡΗΣ
F

Αριθμ. Z1 − 798 (4)
    Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν 

κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφά−
σεις. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Του άρθρου 13 παρ. 21 του ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α΄/10.7.2007) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία 
των Καταναλωτών», όπως ισχύει, −Ενσωμάτωση της οδηγίας 
2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L149)».

3. Του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α΄/1994) «Προστασία 
των Καταναλωτών», όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 397/1998 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, 
Βιομηχανίας−Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄/1.2.1996), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/
Α΄/17.3.2004).

6. Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
της» (ΦΕΚ 51/Α΄/18.3.1996).

7. Του π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κατα−
ναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 156/
Α΄/30.7.1997).

8. Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 232/Α΄/19.9.2007).

9. Τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 430/2005 και 1219/2001 του Αρείου 
Πάγου, 5253/2003, και 6291/2000 του Εφετείου Αθηνών καθώς 
και 1119/2002 και 1208/1998 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθη−
νών, οι οποίες έχουν καταστεί αμετάκλητες, καθώς και την 
απόφαση υπ’ αριθμ. 961/2007 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, στο μέρος που έχει καταστεί αμετάκλητη.

10. Το γεγονός ότι οι συνέπειες του δεδικασμένου των ανω−
τέρω αποφάσεων έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για 
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των 
καταναλωτών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση αναγραφής των Γενικών Όρων Συναλλαγών 
που έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές 
αποφάσεις επί αγωγών ενώσεων καταναλωτών, σε συμβάσεις 
που συνάπτουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα με τους καταναλωτές, 
ως ακολούθως:

1) Σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επι−
τοκίου:

α) όρος που προβλέπει την είσπραξη από το Πιστωτικό 
Ίδρυμα εξόδων «χρηματοδότησης», «προέγκρισης δανείου», ή 
«εξέτασης αιτήματος δανείου», κλιμακούμενων ανάλογα με το 
ποσόν του δανείου,

β) όρος που προβλέπει την επιβολή ποσού «προμήθειας» ή 
«εξόδων φακέλου»,

γ) όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής εκ μέρους του καταναλωτή οποιασδήποτε δόσης, ή 
μέρους αυτής, ή των τόκων, ή των εξόδων το Πιστωτικό Ίδρυμα 
δύναται να καταγγείλει την σύμβαση δανείου και να ζητήσει το 
σύνολο του ανεξόφλητου ποσού μαζί με τους αναλογούντες 
τόκους υπερημερίας.

δ) όρος που προβλέπει ως πρόσθετη ασφάλεια την εκχώ−
ρηση και μεταβίβαση στο Πιστωτικό Ίδρυμα των μισθωμάτων 
επί εκμισθωμένου από τον καταναλωτή ακινήτου, εφόσον το 
Πιστωτικό Ίδρυμα απαιτεί επιπλέον από τον καταναλωτή να 
εγγράψει υπέρ αυτού προσημείωση υποθήκης για ποσό που 
υπερκαλύπτει το ύψος του δανείου, να διατηρεί το ακίνητο 
ασφαλισμένο με δικαιούχο του ασφαλίσματος το ίδιο το Πι−
στωτικό ίδρυμα και να συνυπογράψει τη σύμβαση δανείου ως 
εγγυητής τρίτο πρόσωπο,

ε) όρος που προβλέπει την παραίτηση του εγγυητή από τα 
ευεργετήματα και τις ενστάσεις που του αναγνωρίζουν τα 
άρθρα 862 − 868 Α.Κ., όπως εκάστοτε ισχύουν,

στ) όρος που προβλέπει υπολογισμό των τόκων με βάση 
έτος 360 ημερών αντί του ημερολογιακού έτους,

ζ) όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης 
μερικώς ή ολικώς του κεφαλαίου του δανείου, η οποία πραγ−
ματοποιείται μετά τον πρώτο χρόνο σύναψης της σύμβασης 
και εφόσον δεν υπάρχει καθυστέρηση οφειλής, ο καταναλωτής 
θα καταβάλει ως αποζημίωση στο Πιστωτικό Ίδρυμα ποσό ίσο 
με ποσοστό επί του κεφαλαίου που καταβάλλεται πρόωρα, ή 
τόκους ορισμένων μηνών επί του κεφαλαίου αυτού.

Επίσης, κάθε όρος που εξαρτά την άσκηση του προαναφε−
ρόμενου δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης από οποιοδήποτε 
αντάλλαγμα.

2) Σε συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών:
α) όρος που προβλέπει στις περιπτώσεις ανάληψης μετρητών 

την καταβολή προμήθειας στο Πιστωτικό Ίδρυμα,
β) όρος που προβλέπει ότι ο συμβατικός τόκος με τον οποίο 

θα χρεώνεται ο λογαριασμός του κατόχου πιστωτικής κάρτας 
στις περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων (καταβολών σε δό−
σεις) μπορεί να μεταβάλλεται από το Πιστωτικό ίδρυμα, χωρίς 
να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων, ορισμένα 
και εύλογα για τον καταναλωτή,

γ) όρος που προβλέπει την αποκλειστική αρμοδιότητα δικα−
στηρίων συγκεκριμένης πόλης για την επίλυση διαφορών που 
θα προκύπτουν από την σύμβαση μεταξύ Πιστωτικού Ιδρύματος 
και καταναλωτή,

δ) όρος που προβλέπει ότι αν, εντός συγκεκριμένης ταχθεί−
σας από το Πιστωτικό Ίδρυμα προθεσμίας από την λήψη του 
Μηνιαίου Λογαριασμού (ή και άλλης ειδοποίησης οποτεδήποτε, 
για την πληρωμή οφειλής σχετικής με την κάρτα) ο κάτοχος 
ή ο συνοφειλέτης δεν αμφισβητήσει το σύνολο του ποσού 
και δεν προτείνει τις βάσιμες αντιρρήσεις του, λογίζεται ότι 
αποδέχθηκε όλες τις εγγραφές που έγιναν καθώς και το χρε−
ωστικό του υπόλοιπο και δεν έχει πλέον το δικαίωμα να το 
αμφισβητήσει,

ε) όρος που προβλέπει ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα δύναται να 
καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση 
τη σύμβαση πίστωσης με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει 
οποιαδήποτε χρήση της κάρτας) καθώς και να τροποποιεί 
μονομερώς οποιοδήποτε όρο της σύμβασης,

στ) όρος που προβλέπει την επιβάρυνση του καταναλωτή με 
ποσό προμήθειας ή εξόδων για την χορήγηση από το Πιστωτικό 
Ίδρυμα βεβαίωσης οφειλών,

ζ) όρος που προβλέπει την αναπροσαρμογή του ύψους της 
ετήσιας συνδρομής πιστωτικής κάρτας, χωρίς προηγούμενη 
ενημέρωση του κατόχου της.

3) Σε συμβάσεις λογαριασμού καταθέσεως:
α) όρος που προβλέπει ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα επιβάλλει 

κατά την κρίση του οποτεδήποτε έξοδα κίνησης σε κάθε λο−
γαριασμό κατάθεσης για την περίπτωση που δεν παρουσιάζει 
υπόλοιπο ανώτερο από το κατώτατο όριο που θα καθορίζει 
κάθε φορά το ίδιο για το αντίστοιχο είδος λογαριασμού.
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Η απαγόρευση χρήσης των παραπάνω όρων περιλαμβάνει και 
τροποποιημένες διατυπώσεις ή συναφείς χαρακτηρισμούς που 
δεν αναιρούν ωστόσο το στίγμα της καταχρηστικότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ. 88063 (5)
    Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για 

άσκηση των γιατρών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 (ΦΕΚ 258.

τΑ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 όπως επα−

ναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
2194/1994 (ΦΕΚ 34 τ.Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 όπως συ−
μπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 
2519/1997 (ΦΕΚ 165 τ.Α).

4. Τις υπ’ αριθμ. 2638/22.5.2008, 2640/22.5.2008, αποφάσεις 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ/ 
125549/4.10.2007 (ΦΕΚ 1962/τ.Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο 
Κωνσταντόπουλο», αποφασίζουμε:

1. Κυρώνουμε τις ανωτέρω υπ’ αριθμ. (4) σχετικές γνωμο−
δοτήσεις της Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, με τις οποίες αναγνωρίζονται οι 
ακόλουθες νοσοκομειακές μονάδες, ως κατάλληλες για άσκηση 
γιατρών στις αναφερόμενες ειδικότητες:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:
Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα: Άσκηση των ιατρών για δεκα−

οκτώ (18) μήνες στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»:
Νευρολογική Κλινική: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης των ιατρών 

στην ειδικότητα της Νευρολογίας.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−

βερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ 88066 (6)
   Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για 

εξειδίκευση των γιατρών στην Κλινική Μικροβιολογία και 
Λοιμωξιολογία». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 (ΦΕΚ 258 

τ.Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1278/1982 όπως επα−

ναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
2194/1894 (ΦΕΚ 34 τ.Α).

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 386/1995 «Καθορισμός της εξει−
δίκευσης στη Λοιμωξιολογία και στην Κλινική Μικροβιολογία 
( ΦΕΚ 216 τ.Α).

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 161/2001 «Τροποποίηση του π.δ/
τος 386/1995» (ΦΕΚ 146 τΑ).

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 188/2004 «Τροποποίηση του π.δ/
τος 386/1995. «Καθορισμός της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία 
και της εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία» (ΦΕΚ 216 τ.Α), 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 161/2001 (ΦΕΚ 146 τ.Α) και το 
π.δ. 196/2003 ( ΦΕΚ 156 τ.Α).

6. Τις υπ’ αριθμ. 2733/30.5.2008, 2734/30.5.2008 αποφάσεις 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κ.Ε.Σ.Υ

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. Γ.Π.οικ/125549/4.10.2007 
(ΦΕΚ 1962/τ.Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης Γεώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο», 
αποφασίζουμε:

1. Κυρώνουμε τις υπ’ αριθμ. 2733, 2734/30.5.2008 αποφάσεις 
της Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, με τις οποίες αναγνωρίζονται οι ακόλουθες 
νοσοκομειακές μονάδες, ως κατάλληλες για πλήρη εξειδίκευση 
των γιατρών στην Κλινική Μικροβιολογία και στη ΛοιμωξΊο−
λογία αντίστοιχα:

α. Το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ» για την εξει−
δίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας.

β. Η Παθολογική Κλινική του Π.Γ. Ν. Ηρακλείου για την εξει−
δίκευση της Λοιμωξιολογίας.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. ΔΥΓ2 ΓΠ 74297 (7)
   Αναγνώριση του νερού «Όλυμπος» προέλευσης περιοχής Λε−

πτοκαρυάς Α. Ολύμπου πηγής υδροληψίας «Όλυμπος» σαν 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197Α) και ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176Α) για 

την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας.
2. Το π.δ. 95/2000 περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας 

και Κοιν. Αλληλεγγύης.
3. Το π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α/9.11.1983) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. Υ2/329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) 
και 56561/9.6.2004 ΦΕΚ 887/Β/15.6.2004 υπουργικές αποφά−
σεις.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/ΓΠοικ.47045/19.4.2007 απόφαση 
με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για την αναγνώρι−
ση νερών ως φυσικών μεταλλικών και την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/
Γποικ.50675/23.4.2007 απόφαση με την οποία τροποποιήθηκε 
η ΔΥ1δ/Γποικ.47045/19.4.2006 σχετική.

5. Την από 6.11.2007 Αίτηση της Hellas Diamond Water Olympos 
Χαραλαμπίδης Χαρ. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

6. Το με υπ’ αριθμ. 60/23.4.2008 Πρακτικό της Επιτροπής που 
προβλέπεται από το π.δ. 433/1983 με το οποίο η Επιτροπή 
γνωμάτευσε για την αναγνώριση του νερού «Όλυμπος» ως 
φυσικού μεταλλικού νερού καθώς και το από 28.5.2008 έγγρα−
φο της Hellas Diamond water Olympos MEPE, Χαραλαμπίδης 
Χαράλαμπος, αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζουμε το νερό «Όλυμπος» της πηγής υδροληψίας 
«Όλυμπος» της Εταιρείας Hellas Diamond Water Olympos MEPE 
Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος Μονοπροσωπική Ε.Π.Ε στην πε−
ριοχή Λεπτοκαρυάς Δήμου Α. Ολύμπου ως Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό γιατί πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από το π.δ.  433/1983 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις 
υπ’ αριθμ.  Υ2/329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) και 56561/9.6.2004 
ΦΕΚ887/Β/15.6.2004 κοινές υπουργικές αποφάσεις.
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Η ετικέτα στη συσκευασία του προϊόντος πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της. 

 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. 2893/18042 (8)
   Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Χαλκηδόνας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στε−

λέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Την υπ’ αριθμ. 46/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Χαλκηδόνας, περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

4. Την υπ’ αριθμ. 24/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ν. Χαλκηδόνας, με την οποία εκφράζει σύμφωνη γνώμη 
για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Χαλκηδόνας.

5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο 10/2008 πρακτικό του.

6. Την με υπ’ αριθμ. οικ. 16978/2003 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
(Φ.Ε.Κ. 1693/18.11.2003), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 46/2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Χαλκηδόνας 
και την επ’ αυτής γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Χαλκη−
δόνας που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 24/2008 απόφασή του, 
περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
η οποία έχει ως εξής:

Α. Καταργείται μία οργανική θέση ΠΕ2 Εφόρου Πινακοθη−
κών.

Β. Καταργείται μία οργανική θέση ΤΕ20 Γυμναστών.
Γ. Συστήνεται μία οργανική θέση κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων − 

Θυρωρών − Γενικών Καθηκόντων με εισαγωγικό βαθμό Ε΄.
Δ. Συστήνεται μία θέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(εποχικό προσωπικό) ΥΈ16 Εργατών Καθαριότητας.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δα−

πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου 
Δήμου Ν. Χαλκηδόνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
F

Αριθμ. 5997 (9)
    Μεταφορά προσωπικού και σύσταση προσωρινών προσωπο−

παγών θέσεων αορίστου χρόνου για την ένταξη του μετα−
φερόμενου προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ανά−
πτυξης Παραμυθιάς στον Δήμο Παραμυθιάς.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη του:
1. Την υπ’ αριθμ. 1199/17395/10.4.2008 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία νομιμοποιείται 
και επικυρώνεται η υπ’ αριθμ. 274/2008 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Παραμυθιάς, περί μετατροπής της αμιγούς 
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Παραμυθιάς σε Κοινωφελή 

Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Παραμυθιάς». (Φ.Ε.Κ 839/12.5.2008., τεύχος Β΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 107/6.6.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Παραμυθιάς περί Μεταφοράς εργαζομένων της πρώ−
ην αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Παραμυθιάς 
Δ.Ε.Α.Π. στον Δήμο Παραμυθιάς.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ.3. έως 5 του 
ν. 3463/2006.

4. Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 
33.400,00 ΕΥΡΩ, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώ−
σεις που έχουν γραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. 
έτους 2008 (Κ.Α. 10−6021, Κ.Α. 25−6021), αποφασίζουμε:

Συστήνουμε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου για την ένταξη του μεταφερόμενου 
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Παραμυ−
θιάς Δ.Ε.Α.Π. στον Δήμο Παραμυθιάς ως εξής:

1) Δύο (2) θέσεις ΔΕ1 Διοικητικού (Παπαδοπούλου Αρτεμισία 
του Μιχαήλ, Ντάγκα Ελένη του Ηρακλή).

2) Μία (1) θέση ΔΕ29 Οδηγού (Πάσχος Γεώργιος του Θωμά).
3) Μία (1) θέση ΥΕ 16 Εργάτη Γενικών Καθηκόντων (Τζούνας 

Παύλος του Ευαγγέλου).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−

βερνήσεως.

  Παραμυθιά, 17 Ιουνίου 2008

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 7518 (10)
    Τροποποίηση του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτρο−

πής Γυμνασίου και Λυκείου Σορωνής Ρόδου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των παρ. 8−15 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 

«Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις 
(τ. Α΄ 110) και β) του άρθρου 239 του ν. 3463/2006.

2. Τις διατάξεις του ν. 2081/2002 και άρθρο 1 του ν. 
2469/1997.

3. Την υπ’ αριθμ. 14/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καμείρου σχετικά με την «Τροποποίηση του Νομικού Προσώ−
που της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου και Λυκείου Σορωνής 
Ρόδου».

4. Την υπ’ αριθμ. 79/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Καμείρου.

5. Την υπ’ αριθμ. 4699/Β/29.8.1997 (ΦΕΚ 891/τ.Β/9.10.1997) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
«Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊστα−
μένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης της Περι−
φέρειας στο Νομό Δωδ/σου», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επι−
τροπής Γυμνασίου και Λυκείου Σορωνής, ως προς την επωνυμία 
η οποία στο εξής θα ονομάζεται «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου 
και Λυκείου Σορωνής» και ως προς τη σύσταση του Διοικητικού 
της Συμβουλίου, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 3

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από (11) εντεκαμελές Διοικη−
τικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

Α. Τέσσερις (4) εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ 
των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος, οι δύο (2) ορίζονται 
από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Τον Διευθυντή του Γυμνασίου.
Γ. Τον Διευθυντή του Λυκείου.
Δ. Τον Διευθυντή του Εσπερινού Λυκείου.
Ε. Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 

του Γυμνασίου.
ΣΤ. Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 

του Λυκείου.
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Ζ.  Ένα (1) εκπρόσωπο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου 
του Γυμνασίου.

Η. Ένα (1) εκπρόσωπο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου 
του Λυκείου.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καμείρου. 
Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 16528/22.9.1989 από−
φαση του Νομάρχη Δωδ/σου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
745/Β/4.10.1989.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Ρόδος, 17 Ιουνίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ
F

(11)
    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στον Γεώργιο Τσούρο του Αργυρίου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΥΠ 3153/4.6.2008 απόφαση του Νομάρχη 
Λέσβου χορηγείται στον Γεώργιο Τσούρο του Αργυρίου άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
F

(12)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−

τουργού στη Βίτκα Φανή.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 1747/19.6.2008 απόφαση του Νομάρχη Φλώ−
ρινας έχει χορηγηθεί στη Βίτκα Φανή του Ηλία άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη

Η Αντινομάρχης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗ − ΠΑΥΛΙΔΟΥ

F
Αριθμ. 3332 (13)
      Περί ίδρυσης πλυντηρίων − λιπαντηρίων αυτοκινήτων εντός 

περιμετρικής ζώνης πόλεως Χανίων.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυ−

τοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το
ν. 2240/1994, καθώς και τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 «Κώ−
δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 13/31.3.1995 (ΦΕΚ Β/352/4.5.1995) απόφαση 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων, με την οποία εγκρίθηκε 
ο Οργανισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Την υπ’ αριθμ. 41/2.1.2007 απόφαση του Νομάρχη Χανίων 
περί ανάθεσης εξουσίας υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων 
κ.λπ. και περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντινομάρ−
χες.

4. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 511/1970 «ίδρυση και λειτουρ−
γία πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, εγκαταστάσεων 
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σταθμών πάσης φύσεως 
αυτοκινήτων, ...εγκαταστάσεων πλύσης και λίπανσης οχημά−
των...», όπως ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του π.δ.τος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/15.10.1981) 
«Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων 
υγρών καυσίμων, κειμένων εντός ορίων εγκεκριμένων σχεδίων 

πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικη−
μένων περιοχών», όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ/τα 143/1989, 
401/1993 και 118/2006.

6. Τις διατάξεις του π.δ.τος 455/1976 «όροι και προϋποθέσεις 
ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκατά−
σταση εντός αυτών πλυντηρίων − λιπαντηρίων αυτοκινήτων, 
αντλιών καυσίμων και προϋποθέσεις χορήγησης των προς 
τούτο απαιτουμένων αδειών», όπως αντικαταστάθηκε με το 
π.δ/μα 326/1991.

7. Την κατ’ εξουσιοδότηση του π.δ/τος 1224/1981 εκδοθείσα 
απόφαση του Νομάρχη Χανίων, με αριθμό 1012/17.3.1983, περί 
καθορισμού περιμετρικής ζώνης στην πόλη των Χανίων, για 
την απαγόρευση ίδρυσης πρατηρίων υγρών καυσίμων και πλυ−
ντηρίων − λιπαντηρίων αυτοκινήτων.

8. Την υπ’ αριθμ. 3455/96/Φ44γ/21.6.1996 απόφαση της Νο−
μάρχη Χανίων περί τροποποίησης της παραπάνω απόφασης 
με αριθμό 1012/17.3.1983 με άρση της απαγόρευσης ίδρυσης 
πλυντηρίων − λιπαντηρίων αυτοκινήτων εντός των ήδη λειτουρ−
γούντων πρατηρίων στην περιμετρική ζώνη των Χανίων.

9. Το γεγονός ότι στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών Χανίων έχουν περιέλθει αιτήματα εταιρειών, κατόχων 
αδειών ίδρυσης στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων στην πόλη 
των Χανίων, για την εγκατάσταση πλυντηρίων−λιπαντηρίων 
αυτοκινήτων εντός των σταθμών, για την εξυπηρέτηση των 
πελατών τους.

10. Το γεγονός ότι στο άρθρο 19 του π.δ/τος 455/1976 προ−
βλέπεται σαφώς η δυνατότητα εγκατάστασης πλυντηρίων 
− λιπαντηρίων αυτοκινήτων εντός στεγασμένων σταθμών 
αυτοκινήτων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
ίδρυσης αυτών.

11. Την εκτίμησή μας ότι με τη λειτουργία στεγασμένων πλυ−
ντηρίων − λιπαντηρίων αυτοκινήτων εντός της πόλεως των 
Χανίων, θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της 
πόλεως, χωρίς να προκαλούνται περιβαλλοντικά προβλήματα 
ή κίνδυνοι, εφόσον θα τηρούνται οι προβλεπόμενοι από την 
ισχύουσα νομοθεσία όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση 
και λειτουργία τους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1012/17.3.1983 απόφαση του 
Νομάρχη Χανίων, και επιτρέπουμε την ίδρυση και λειτουργία 
στεγασμένων πλυντηρίων−λιπαντηρίων αυτοκίνητων εντός της 
περιμετρικής ζώνης της πόλεως των Χανίων που έχει καθορι−
στεί με την υπόψη απόφαση.

Η ίδρυση και λειτουργία των πλυντηρίων − λιπαντηρίων θα 
επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι και προϋπο−
θέσεις που προβλέπονται από το π.δ.μα 455/1976 και εφόσον 
δεν προκαλούνται περιβαλλοντικά προβλήματα και οχλήσεις 
στους περιοίκους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ ’ αριθμ. 1012/17.3.1983 απόφασή 
μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Χανιά, 13 Μαΐου 2008

Ο Νομάρχης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2609 (14)
    Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1210/1.4.2008 απόφα−

σης του Δ.Σ. του Οργανισμού με την οποία είχε εγκριθεί 
η υπ’ αριθμ. 439/12/1.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Δια−
χείρισης του ΛΑΕΚ σχετικά με το Ειδικό Πρόγραμμα Ολο−
κληρωμένης Παρέμβασης για 6500 άνεργους της Περιφέ−
ρειας Αττικής.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15,
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10,
Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1,
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Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ΙΔ, 
άρθρο 9 παρ.2 εδ. ΙΔ.

2. Τις υπ’ αριθμ. 87/3/22.1.2008, 439/12/1.4.2008 και 908/22/ 
18.6.2008 αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

3. Τις υπ’ αριθμ. 256/3/22.1.2008 και 1210/1.4.2008 αποφάσεις 
του Δ.Σ. του Οργανισμού.

4. Τη γνώμη των μελών του.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, απο−

φασίζει:
Την τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 439/12/1.4.2008 

προηγούμενής της, η οποία είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 
1210/1.4.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, σχετικά με 
το Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 6500 
άνεργους της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας του 
Οργανισμού, ο αρμόδιος υπάλληλος «διαχειριστής» θα προβαί−
νει αυτόματα στην προέγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

• Ύστερα από την προέγκριση θα ελέγχεται άμεσα η διαθε−
σιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋπο−
θέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που 
ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο 
και όλους τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.

• Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα 
προσφοράς − ζήτησης εργασίας, και ύστερα από την διαδικασία 
εξατομικευμένης παρέμβασης και σύμφωνα με τις προτάσεις που 
περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραπομπή 
τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους των 
Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.

• Η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός 
τριάντα πέντε (35) ημερών από την προέγκριση. Η πρόσληψη 
καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση.

• Μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση των ανέργων, την 
υπόδειξη τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την τε−
λευταία πρόσληψη, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενημερώνει το 
σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης», που 
αποτελεί απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

• Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση 
τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας (7) ημερών μετά το πέρας 
των (35) ημερών από την προέγκριση. Σε περίπτωση που η 
επιχείρηση δεν προβεί στην πρόσληψη του ατόμου, εντός της 
παραπάνω προθεσμίας, η αίτηση της επιχείρησης θα περνάει 
στο στάδιο «απόρριψη». Η αναζήτηση θα γίνεται σε καθημερινή 
βάση και θα ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση.

• Ύστερα από την υποβολή της αίτησης στην Υπηρεσία 
από την επιχείρηση για την καταβολή της επιχορήγησης του 
πρώτου τριμήνου απασχόλησης, ο Προϊστάμενος αναθέτει 
σε ζεύγος ελεγκτών υπαλλήλων την εντολή επίσκεψης στην 
επιχείρηση, προκειμένου να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις Αποφάσεις του Δ.Σ., όπως οι Ε.Μ.Ε., η λειτουργία 
της επιχείρησης, η παρουσία των εργαζομένων κ.λ.π.

• Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται μετά 
από προειδοποίηση της επιχείρησης, η Υπηρεσία θα ελέγχει 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

• Κατά τον έλεγχο ο εργοδότης θα υπογράφει την αίτηση 
υπαγωγής στο πρόγραμμα.

• Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος, θα ανα−
καλείται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα και η αίτηση 
θα περνάει στο στάδιο «απόρριψη».

• Η έκθεση ελέγχου θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα απο−
τελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα και θα είναι δεσμευ−
τική για την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑ

Η διαδικασία του προγράμματος περιλαμβάνει τρία στά−
δια.

1ο στάδιο: Υποβολή «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα − 
υπεύθυνης δήλωσης», η οποία περιλαμβάνει περιγραφή του 
επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο 
πρόγραμμα, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους 
ενδιαφερόμενους. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγμα−
τοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που ο επαγγελματίας 
δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή μέσω των Κ.Ε.Π.

2ο στάδιο: Οι αιτήσεις όταν καταχωρηθούν ηλεκτρονικά, εφό−
σον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής, εμφανίζονται 
αυτόματα στο αρμόδιο ΚΠΑ και στη συνέχεια οι τριμελείς Επι−
τροπές που θα ορισθούν με απόφαση Διοικητή θα προβαίνουν 
στην επεξεργασία των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η διαδικασία αποστολής της αίτησης δεν ολοκληρώνεται αν 
έχει παραληφθεί η συμπλήρωση κάποιου από τα υποχρεωτικά 
πεδία της αίτησης.

3ο στάδιο: Η έκθεση ελέγχου θα επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης, θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρό−
γραμμα και θα είναι δεσμευτική για την έκδοση της σχετικής 
απόφασης από την Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
F

Αριθμ. 2608 (15)
    Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1211/1.4.2008 απόφα−

σης του Δ.Σ. του Οργανισμού με την οποία είχε εγκριθεί 
η υπ’ αριθμ. 440/12/1.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Δια−
χείρισης του ΛΑΕΚ σχετικά με το Ειδικό Πρόγραμμα Ολο−
κληρωμένης Παρέμβασης για 3800 άνεργους της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15,
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10,
Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1,
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ΙΔ, 

άρθρο 9 παρ.2 εδ. ΙΔ.
2. Τις υπ’ αριθμ. 2/1/8.1.2008, 440/12/1.4.2008 και 

909/22/18.6.2008αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του 
ΛΑΕΚ.

3. Τις υπ’ αριθμ. 33/8.1.2008 και 1211/1.4.2008 αποφάσεις του 
Δ.Σ. του Οργανισμού.

4. Τη γνώμη των μελών του.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, απο−

φασίζει:
Την τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 440/12/1.4.2008 

προηγούμενής της, η οποία είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 
1211/1.4.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, σχετικά με 
το Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 3800 
άνεργους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας του 
Οργανισμού, ο αρμόδιος υπάλληλος «διαχειριστής» θα προβαί−
νει αυτόματα στην προέγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

• Ύστερα από την προέγκριση θα ελέγχεται άμεσα η διαθε−
σιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋπο−
θέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που 
ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο 
και όλους τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.

• Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύ−
στημα προσφοράς − ζήτησης εργασίας, και ύστερα από την 
διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και σύμφωνα με τις 



19518 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@et.gr*02013531107080008*

προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, θα 
γίνεται η παραπομπή τους στις επιχειρήσεις από τους εργα−
σιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη 
προσφοράς και ζήτησης.

• Η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός 
τριάντα πέντε (35) ημερών από την προέγκριση. Η πρόσληψη 
καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση.

• Μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση των ανέργων, την 
υπόδειξη τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την τε−
λευταία πρόσληψη, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενημερώνει το 
σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης», που 
αποτελεί απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

• Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση 
τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας (7) ημερών μετά το πέρας 
των (35) ημερών από την προέγκριση. Σε περίπτωση που η 
επιχείρηση δεν προβεί στην πρόσληψη του ατόμου, εντός της 
παραπάνω προθεσμίας, η αίτηση της επιχείρησης θα περνάει 
στο στάδιο «απόρριψη». Η αναζήτηση θα γίνεται σε καθημερινή 
βάση και θα ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση.

• Ύστερα από την υποβολή της αίτησης στην Υπηρεσία 
από την επιχείρηση για την καταβολή της επιχορήγησης του 
πρώτου τριμήνου απασχόλησης, ο Προϊστάμενος αναθέτει 
σε ζεύγος ελεγκτών υπαλλήλων την εντολή επίσκεψης στην 
επιχείρηση, προκειμένου να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις Αποφάσεις του Δ.Σ., όπως οι Ε.Μ.Ε., η λειτουργία 
της επιχείρησης, η παρουσία των εργαζομένων κ.λ.π.

• Κατά τον επιτόπιο έλενγο, ο οποίος πραγματοποιείται μετά 
από προειδοποίηση της επιχείρησης, η Υπηρεσία θα ελέγχει 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

• Κατά τον έλεγχο ο εργοδότης θα υπογράφει την αίτηση 
υπαγωγής στο πρόγραμμα.

• Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος, θα ανα−
καλείται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα και η αίτηση 
θα περνάει στο στάδιο «απόρριψη».

• Η έκθεση ελέγχου θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, 
θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα και 
θα είναι δεσμευτική για την έκδοση της σχετικής απόφασης 
από την Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑ

Η διαδικασία του προγράμματος περιλαμβάνει τρία στά−
δια.

1ο στάδιο: Υποβολή «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα − 
υπεύθυνης δήλωσης», η οποία περιλαμβάνει περιγραφή του 
επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο 
πρόγραμμα, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους 
ενδιαφερόμενους. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγμα−
τοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που ο επαγγελματίας 
δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή μέσω των Κ.Ε.Π.

2ο στάδιο: Οι αιτήσεις όταν καταχωρηθούν ηλεκτρονικά, εφό−
σον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής, εμφανίζονται 
αυτόματα στο αρμόδιο ΚΠΑ και στη συνέχεια οι τριμελείς Επι−
τροπές που θα ορισθούν με απόφαση Διοικητή θα προβαίνουν 
στην επεξεργασία των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η διαδικασία αποστολής της αίτησης δεν ολοκληρώνεται αν 
έχει παραληφθεί η συμπλήρωση κάποιου από τα υποχρεωτικά 
πεδία της αίτησης.

3ο στάδιο: Η έκθεση ελέγχου θα επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης, θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρό−
γραμμα και θα είναι δεσμευτική για την έκδοση της σχετικής 
απόφασης από την Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ  
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