
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση της Μονάδας Υπερβαρικής Ιατρικής 
(Μ.Υ.Π.Ι.) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ως κατάλληλης για την εκπαί-
δευση ιατρών στην εξειδίκευση της Υπερβαρικής 
Ιατρικής.

2 Αναγνώριση του Ενδοκρινολογικού Τμήματος της 
Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. 
Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ως κατάλληλου 
για την εκπαίδευση ιατρών στους υπερήχους.

3 Αναγνώριση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών του Νοσοκομείου «Αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος III» της Λευκωσίας ως κατάλληλης για την 
εξειδίκευση ειδικευμένων ιατρών στην Εντατική 
Νοσηλεία Νεογνών.

4 Αναγνώριση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕ-
ΑΣ» ως κατάλληλης για την εξειδίκευση των ια-
τρών στην Εντατική Θεραπεία.

5 Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.

6 Χορήγηση αδείας λειτουργίας Μονάδας Φροντί-
δας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) στον Κωνσταντίνο Του-
ρίκη με τον διακριτικό τίτλο «Haris Care».

7 Χορήγηση αδείας λειτουργίας Μονάδας Φροντί-
δας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) στην Αναστασία ΚΑΡΑ-
ΜΑΝΛΗ με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΖΩΙΑΣ ΜΕΛΑ-
ΘΡΟΝ».

8 Τροποποίηση της με α.π. 21670/21343/Π12/5/
00007/Ε/ν.3299/2004/27.12.2007 απόφασης 
Γ.Γ.Π.Β.Α περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας 
«ΜΑΝΟΥΣΟΣ Π. - ΜΟΡΙΑΝΟΣ Ε. - ΧΑΤΖΗMIXΑΛΑ-
ΚΗΣ Μ.ΟΕ» στις διατάξεις του ν.  3299/2004, ως 
προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και 
τον χρόνο ολοκλήρωσης της επένδυσης.

9 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24985/Π12/5/00147Ε/7
15044/ν.3299/2004/27.12.2010 απόφασης υπα-
γωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορεί-
ου Αιγαίου της εταιρείας «ΚΟΝΙΔΙΚΟ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
Ο.Ε.» με δ.τ. «ΚΟΝΙΔΙΚΟ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ο.Ε.», όπως 

μεταβλήθηκε σε «ΚΟΝΙΔΙΚΟ ΣΑΡΑΝΤΗ ΙΚΕ» με δ.τ. 
«ΚΟΝΙΔΙΚΟ», στις διατάξεις του ν.3299/2004 και 
επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης.

10 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 25972/Π12/5/00099Ε/69
1159/ν.3299/2004/03.11.2010 απόφασης υπαγω-
γής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου της εταιρείας «ΙΑΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ-
ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» 
με δ.τ. «ΑΡΓΩ», στις διατάξεις του ν.3299/2004 και 
επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης.

11 Κατάργηση του Τομέα «Παιδαγωγικής, Φιλοσοφί-
ας και Ιστορίας των Μαθηματικών», του Τμήματος 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 79806 (1)
  Αναγνώριση της Μονάδας Υπερβαρικής Ιατρικής 

(Μ.Υ.Π.Ι.) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί-

κης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ως κατάλληλης για την εκ-

παίδευση ιατρών στην εξειδίκευση της Υπερβα-

ρικής Ιατρικής.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄).
β. της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄).

γ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258 Α΄).

δ. του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει.

ε. του π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Την αριθ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).

3. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 20300/16-3-2016 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός εξειδίκευσης στην Υπερβαρική 
Ιατρική» (ΦΕΚ 794 Β΄), όπως ισχύει.

4. Την αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ. 4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 95 Β΄), όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 27/29-9-2017 απόφαση της 264ης Ολο-
μέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

6. Το αριθμ. πρωτ. 306/13-1-2015 έγγραφο της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (5) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. 
με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα της Μονάδας 
Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ. Υ.Π. Ι.) του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για την εκπαίδευση 
ιατρών στην εξειδίκευση της Υπερβαρικής Ιατρικής». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.79803 (2)
    Αναγνώριση του Ενδοκρινολογικού Τμήματος 

της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του 

Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ως κατάλ-

ληλου για την εκπαίδευση ιατρών στους υπερή-

χους.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄),
β. της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄),

γ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 («Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258 Α΄),

δ. του π.δ.  228/2000 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-9-2000 ) « Άδεια 
εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ.  210/2003 (ΦΕΚ 168/τ.Α΄/2-7-2003), 

ε. του π.δ.   73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει, 

στ. του π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α΄).

2. Την αριθ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).

3. Την αριθ. Α1β/Γ.Π. οικ. 4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 95 Β΄),όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. αποφ. 20 της 264ης Ολομ/29-9-2017 του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

5. Το αριθμ. πρωτ. 3777/25-1-2017 έγγραφο της 6ης 
Υ.Π.Ε Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής 
Ελλάδας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. 
με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Ενδοκρι-
νολογικού Τμήματος της Πανεπιστημιακής Παθολογικής 
Κλινικής του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» για 
την εξάμηνη (6) εκπαίδευση ιατρών, στους υπερήχους 
των οργάνων της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας ήτοι: 
θυρεοειδούς αδένα, παραθυρεοειδών αδένων και λοι-
πών ενδοκρινών αδένων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 79800 (3)
    Αναγνώριση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας 

Νεογνών του Νοσοκομείου «Αρχιεπίσκοπος Μα-

κάριος III» της Λευκωσίας ως κατάλληλης για την 

εξειδίκευση ειδικευμένων ιατρών στην Εντατική 

Νοσηλεία Νεογνών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄),
β. της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄),

γ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258 Α΄),

δ. του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α΄).

2. Την αριθ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).
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3. Την αριθ. Α1β/Γ.Π. οικ. 4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 95 Β΄).

4. Την αριθμ. 22 απόφαση της 264ης/29-9-2017 ολο-
μέλειας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμ-
βουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

5. Το με αριθμ. πρωτ. Υ.Υ.3.8.01.8.1./18/Υ.Υ.5.21.02.40.
7.44/3-2-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. με 
την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα της Μονάδας 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου «Αρ-
χιεπίσκοπος Μακάριος III» της Λευκωσίας για την εξει-
δίκευση ειδικευμένων ιατρών στην Εντατική Νοσηλεία 
Νεογνών, διάρκειας δύο (2) ετών, καθώς θεωρείται ότι 
το εν λόγω Τμήμα του Νοσοκομείου πληροί τις σχετικές 
προϋποθέσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ 79810 (4)
    Αναγνώριση της Μονάδας Εντατικής Θεραπεί-

ας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓ. ΑΝ-

ΔΡΕΑΣ» ως κατάλληλης για την εξειδίκευση των 

ιατρών στην Εντατική Θεραπεία.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄),
β. της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄),

γ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258 Α΄),

δ. του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει,

ε. του π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α΄).

2. Την αριθ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).

3. Την αριθ. Α1β/Γ.Π. οικ. 4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-

ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 95 Β΄), όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. απόφ. 21 της 264ης Ολομ/29-9-2017 του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

5. Το αριθμ. πρωτ. 31435/27-7-2016 έγγραφο της 6ης 
Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυ-
τικής Ελλάδας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. 
με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα της Μ.Ε.Θ. του 
Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» για πλήρη (2 έτη) άσκηση 
των ειδικευμένων ιατρών στην εξειδίκευση της Εντατι-
κής Θεραπείας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 161980/2692 (5)
    Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 78 του 

ν. 998/1979 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 66 
του ίδιου νόμου, μετά την αντικατάστασή του από το 
άρθρο 38 του ν. 4280/2014.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 38, 45 και 47 του 
ν. 998/1979, όπως σήμερα αυτές ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Φ.Ε.Κ. 167 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ 114 Α΄) «Ανα-
σύσταση του ΥΠΑΠΕΝ σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 124 /2016 (Φ.Ε.Κ 209 Α΄) «Απο-
δοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ 210 Α΄) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

7. Την με αριθμ. Υ 198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β΄) από-
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Σωκράτη Φάμελλο».

8. Την με αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010218 ΕΞ2016 (ΦΕΚ Β΄ 3696) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οι-
κονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις προτάσεις Περιφερειακών Υπηρεσιών.
10. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Δασών και Δ.Π.

Nikos
Rectangle
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11. Το από 04-09-2017 ενημερωτικό σημείωμα.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. 143555/2413/13-09-2016 
(Β΄3095) απόφασή μας «Δενδροκομική εκμετάλλευση 
καστανοτεμαχίων», ως εξής: 

Α. Στο άρθρο 1. «Προϋποθέσεις», την παράγραφο 
γ) ως ακολούθως: 

γ) Η κλίση του εδάφους να μην υπερβαίνει το 45% , στις 
περιπτώσεις που η δασική έκταση στερείται βλάστησης 
ή αυτή έχει καταστραφεί, υποβαθμιστεί ή αραιωθεί. 

Β. Στο άρθρο 3. «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» η πα-
ράγραφος ε) απαλείφεται. 

Γ. Στο άρθρο 9. «Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση» 
προστίθεται παράγραφος θ) ως ακολούθως:

θ) Εάν μετά την εγκατάσταση του δικαιούχου στην 
έκταση , προκύψουν αρχαιολογικά ευρήματα, αυτός 
υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία για τις δέουσες ενέργειες εκ μέρους της.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμ. 143555/
2413/13-09-2016 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ 7851 (6)
    Χορήγηση αδείας λειτουργίας Μονάδας Φροντί-

δας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) στον Κωνσταντίνο Του-

ρίκη με τον διακριτικό τίτλο «Haris Care». 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της».

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 66313/24553/25-08-2017 
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/05-09-2017) με την οποία 
εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επι-
καιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής.

3. Την υπ' αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 97/τ.Β΄/23-1-2017) ανα-
φορικά με «Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. οικ. 
8840/13-1-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-1-2017) απόφασης της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 104693/22-05-2017 από-
φαση (ΦΕΚ 1818/Β/25-05-2017).

4. Την υπ' αριθ. οικ. 241/19-04-2016 (ΦΕΚ 1197/Β/
25-04-2016) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Το-
μέα ΠΑ «Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων...».

5. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπη-
ρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/95 τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις των υπ. αποφάσεων α) Π4β/οικ. 
3176/1996, ΦΕΚ 455/τ.Β΄/14-6-1996 «Προϋποθέσεις 
Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες (κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα) και β) Π4β/οικ4690/1996, ΦΕΚ 833/τ.Β΄/
11-9-1996 «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας 
ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΦΗ-ΜΚ)» του 
Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της Υπ. απόφασης 
Π1γ/οικ. 81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007.

7. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1 γ/οικ129673/2009, 
ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2-10-2009 «Τροποποίηση και Συμπλήρω-
ση της Π1γ/οικ. 81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007.

8. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1γ/οικ. 80794/2011, 
ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/3-8-2011 τροποποίηση των σχετ. (5) και (6).

9. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Δ27/οικ. 7603/329/
15-03-2013, ΦΕΚ 745/Β΄/01-04-2013 «Τροποποίηση της 
Π1β/οικ. 81551/25-06-2007 ...............».

10. Τις διατάξεις των ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/04) 
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυ-
βέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και 
ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/06) «Για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμά-
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα 
με τις οποίες η Υπηρεσία μας προέβει στην αυτεπάγγελ-
τη αναζήτηση δικαιολογητικών.

11. Τις διατάξεις του ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης ΔΙΑΔΠ/ΦΑ 22/19222 
Υπ. Εσωτερικών, σε εκτέλεση του αρ. 6 του ν. 3844/2010, 
ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010.

13. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης ΑΔΑ: 457ΡΘ-2ΡΛ, 
αριθ. πρωτ. Π1γ/ΓΠ οικ. 123831/9-11-2011, ΦΕΚ 266/
Β΄/2011 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «Περί διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ της διαδικα-
σίας χορήγησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και ανα-
θεώρησης των ΜΦΗ σε εκτέλεση των διατάξεων του 
ν. 3844/2010».

14. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Δ27/οικ. 29273/
1339/30-9-2013 (ΦΕΚ 2562/Β/11-10-2013), Υπουργεί-
ου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί 
παράτασης του χρόνου χορήγησης άδειας ίδρυσης και 
άδειας λειτουργίας στις ΜΦΗ που αδειοδοτούνται βάσει 
των ρυθμίσεων του αρ. 14 της Π1γ/οικ. 81551/2007, ΦΕΚ 
1136/τ.Β΄/6-7-2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
με την υπ. απόφαση Γ.Π. Δ22/οικ.40739/1703/12-11 -2014,
ΦΕΚ 3198/Β/27-11 -2014.

15. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012, Κεφ. Α΄, Υπουργείο Εσωτε-
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ρικών, Ζητήματα Αρμοδιοτήτων των άρθρων 94,95 και 
204 του ν. 3852/2010.

16. Την υπ' αριθ. 2389/17-3-2017 απόφαση χορήγησης 
Άδειας Ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στον 
Κωνσταντίνο ΤΟΥΡΙΚΗ, για το κτίριο της οδού Λειβαδείας 
5 Μεταμόρφωση Αττικής, για δυναμικότητα σαράντα 
τεσσάρων (44) κλινών.

17. Την υπ' αριθ. 5739/18-7-2017 αίτηση του Κωνστα-
ντίνου ΤΟΥΡΙΚΗ με τα νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία 
εμπεριέχονται στον φάκελο.

18. Το από 5/10/2017 Πρακτικό Αυτοψίας της αρμό-
διας Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων για ΜΦΗ, απο-
φασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πα-
σχόντων ατόμων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον Κων-
σταντίνο ΤΟΥΡΙΚΗ, για το κτίριο της οδού Λειβαδείας 5 
Μεταμόρφωση Αττικής.

Η επιχείρηση θα είναι δυναμικότητας σαράντα τεσσά-
ρων (44) κλινών. Ο διακριτικός τίτλος της Μονάδας θα 
είναι «Haris Care».

Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει το απαραί-
τητο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών 
υπουργικών αποφάσεων. Επίσης υποχρεούται να επιτρέ-
πει τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο της εποπτεύου-
σας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2345/1995.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς τις 
ρυθμίσεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που 
διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία ΜΦΗ, συνεπά-
γεται την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
εν λόγω επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2017 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ 7852 (7)
    Χορήγηση αδείας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) στην Αναστασία ΚΑΡΑΜΑΝ-

ΛΗ με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΖΩΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 66313/24553/25-08-2017 
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/05-09-2017) με την οποία 
εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επι-
καιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής.

3. Την υπ' αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 97/τ.Β΄/23-1-2017) ανα-
φορικά με «Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. οικ. 
8840/13-1-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-1 -2017) απόφασης της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 104693/22-05-2017 από-
φαση (ΦΕΚ 1818/Β/25-05-2017).

4. Την υπ' αριθ. οικ. 241/19-04-2016 (ΦΕΚ 1197/Β/
25-04-2016) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Το-
μέα ΠΑ «Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων .........».

5. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 'Οργανωμένες Υπη-
ρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας 
και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 213/95 τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις των υπ. αποφάσεων α) Π4β/οικ. 
3176/1996, ΦΕΚ 455/τ.Β΄/14-6-1996 «Προϋποθέσεις 
Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες (κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα) και β) Π4β/οικ. 4690/1996, ΦΕΚ 833/
τ.Β΄/11-9-1996 «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας 
ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΦΗ-ΜΚ)» του 
Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της Υπ. απόφασης 
Π1γ/οικ. 81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007.

7. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1 γ/οικ129673/2009, 
ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2-10-2009 «Τροποποίηση και Συμπλήρω-
ση της Π1γ/οικ.81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007.

8. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1γ/οικ 80794/2011, 
ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/3-8-2011 τροποποίηση των σχετ. (5) και (6).

9. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Δ27/οικ. 7603/329/
15-03-2013, ΦΕΚ 745/Β΄/01-04-2013 «Τροποποίηση της 
Π1β/οικ. 81551/25-06-2007..........».

10. Τις διατάξεις των ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/04) 
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυ-
βέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και 
ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/06) «Για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμά-
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα 
με τις οποίες η Υπηρεσία μας προέβει στην αυτεπάγγελ-
τη αναζήτηση δικαιολογητικών.

11. Τις διατάξεις του ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12. Τις διατάξεις της ΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ 22/19222 Υπ. Εσω-
τερικών, σε εκτέλεση του αρ. 6 του ν. 3844/2010, ΦΕΚ 
63/Α΄/3-5-2010.

13. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης ΑΔΑ: 457ΡΘ-2ΡΛ, 
αριθ. πρωτ. Π1γ/ΓΠ οικ.123831/9-11 -2011, ΦΕΚ 266/
Β΄/2011 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «Περί διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ της διαδι-
κασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και 
αναθεώρησης των ΜΦΗ σε εκτέλεση των διατάξεων 
τουν. 3844/2010».

14. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Δ27/
οικ. 29273/1339/30-9-2013 (ΦΕΚ 2562/Β/11-10-2013), 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας, περί παράτασης του χρόνου χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και άδειας λειτουργίας στις ΜΦΗ που αδειοδο-
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τούνται βάσει των ρυθμίσεων του αρ. 14 της Π1γ/οικ. 
81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007, όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν με την υπουργική απόφαση Γ.Π. Δ22/
οικ. 40739/1703/12-11 -2014, ΦΕΚ 3198/Β/27-11 -2014.

15. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012, Κεφ. Α΄, Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, Ζητήματα Αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 
204 του ν. 3852/2010.

16. Την υπ' αριθ. 2192/22-3-2017 απόφαση χορήγησης 
άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην 
Αναστασία ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, για το κτίριο της οδού Φιλελ-
λήνων 18 περιοχή Χαλανδρίου Αττικής, δυναμικότητας 
εξήντα τεσσάρων (64) κλινών.

17. Την υπ' αριθ. 4907/21-6-2017 αίτηση της Αναστα-
σίας ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ με τα νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία 
εμπεριέχονται στον φάκελο.

18. Το από 5/10/2017 Πρακτικό Αυτοψίας της αρμό-
διας Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων για ΜΦΗ, απο-
φασίζουμε:

Χορηγούμε Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχό-
ντων ατόμων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην Αναστα-
σία ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, για το κτίριο της οδού Φιλελλήνων 18 
Χαλάνδρι Αττικής.

Η επιχείρηση θα είναι δυναμικότητας εξήντα τεσσά-
ρων (64) κλινών. Ο διακριτικός τίτλος της Μονάδας είναι 
«ΕΥΖΩΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».

Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει το απαραί-
τητο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών 
υπουργικών αποφάσεων. Επίσης υποχρεούται να επιτρέ-
πει τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο της εποπτεύου-
σας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2345/1995.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς τις 
ρυθμίσεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που 
διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία ΜΦΗ, συνεπά-
γεται την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
εν λόγω επιχείρησης.

Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2017 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ

Ι

(8)
    Τροποποίηση της με α.π. 21670/21343/Π12/ 

5/00007/Ε/ν. 3299/2004/27.12.2007 απόφασης 

Γ.Γ.Π.Β.Α περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας 

«ΜΑΝΟΥΣΟΣ Π. - ΜΟΡΙΑΝΟΣ Ε. - ΧΑΤΖΗMIXΑΛΑ-

ΚΗΣ Μ.ΟΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, ως 

προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και 

τον χρόνο ολοκλήρωσης της επένδυσης.

  Με την ΑΠ 38369/858/Π12/5/00007/Ε/ν. 3299/2004/
3.10.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαί-
ου εγκρίθηκε η τροποποίηση της με ΑΠ 21670/21343/
Π12/5/00007/Ε/ν. 3299/2004/27.12.2007 (Β΄39/2015)

απόφασης Γ.Γ.Π.Β.Α περί υπαγωγής στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΜΑΝΟΥΣΟΣ Π. 
- ΜΟΡΙΑΝΟΣ Ε. - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Μ.ΟΕ » που αναφέ-
ρεται στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενου ελαιοτριβείου 
(ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 1541) στο Δ/Δ Σκοπέλου Δήμου Γέρας Ν. 
Λέσβου.

Η νέα συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των 592.463,00 €.

Το νέο ποσό επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
248.836,56€ που αποτελεί ποσοστό 42,00% επί της συ-
νολικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Η νέα ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 
343.631,44€ , που αποτελεί ποσοστό 58,00 % επί της 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχε-
δίου ορίζεται η 30.6.2018.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της της υπ' αριθμ. Α.Π. 
21670/21343/Π12/5/00007/Ε/ν.3299/2004/27.12.2007 
απόφασης υπαγωγής.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2004 σύμφωνα με 
τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του ν. 4399/2016 και την υπ’ 
αριθμ. 45473/1059/6.09.2016 (ΦΕΚ 2921/τ.Β΄/2016) από-
φαση σύστασής της.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Περιφερειάρχης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι

(9)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24985/Π12/5/00147

Ε/715044/ν.3299/2004/27.12.2010 απόφασης 

υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει-

ας Βορείου Αιγαίου της εταιρείας «ΚΟΝΙΔΙΚΟ 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΚΟΝΙΔΙΚΟ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

Ο.Ε.», όπως μεταβλήθηκε σε «ΚΟΝΙΔΙΚΟ ΣΑΡΑ-

ΝΤΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΚΟΝΙΔΙΚΟ», στις διατάξεις του 

ν.3299/2004 και επιστροφή της καταβληθείσας 

επιχορήγησης.

  Με την ΑΠ 34980/807/Π12/5/00147Ε/715044/
ν.3299/2004/24.10.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου αποφασίστηκε:

1) Η ανάκληση – έπειτα από αίτηση του φορέα της 
επένδυσης- της με ΑΠ 24985/Π12/5/00147Ε/715044/
ν.3299/2004/27.12.2010 (Β΄ 2153) απόφασης Γ.Γ.Π.Β.Α περί 
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της 
εταιρείας «ΚΟΝΙΔΙΚΟ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΚΟΝΙΔΙ-
ΚΟ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ο.Ε.», όπως μεταβλήθηκε σε «ΚΟΝΙΔΙΚΟ 
ΣΑΡΑΝΤΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΚΟΝΙΔΙΚΟ», που αναφέρεται στην 
αναπαλαίωση του διατηρητέου αρχοντικού «ΕΠΑΥΛΙΣ 
ΚΟΝΙΔΗ» και μετατροπή του σε ξενοδοχειακό κατάλυ-
μα πολυτελείας ΑΑ΄ τάξης δυναμικότητας 9 δωματίων – 
18 κλινών στον Κάμπο του Δήμου Χίου Νομού Χίου, 
συνολικού κόστους 1.352.703,00€, όπως τροποποιήθη-
κε με την με ΑΠ 31294/1152/Π12/5/00147Ε/715044/ ν. 
3299/2004/16.12.2014 απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου 
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Αιγαίου ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης της επένδυσης.
2) Η επιστροφή στο Δημόσιο του συνόλου της κα-

ταβληθείσας προκαταβολής (50% της επιχορήγησης) 
ποσού 405.810,90€ προσαυξημένου κατά το ποσό των 
νόμιμων τόκων, από την ημερομηνία χορήγησης της 
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης επιστροφής κατά το άρθρο του ν. 3299/2004 και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περί εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων Νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ΑΠ οικ. 45473/1059/6.9.2016/ΦΕΚ 
2921/Β/2016 απόφαση «Σύσταση της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αι-
γαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και 
καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» δεν απαιτείται 
γνωμοδότηση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την 
ανάκληση της απόφασης ένταξης της επένδυσης, έπειτα 
από αίτηση του επενδυτικού φορέα.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Περιφερειάρχης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι

(10)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 25972/Π12/5/00099

Ε/691159/ν.3299/2004/03.11.2010 απόφασης 

υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει-

ας Βορείου Αιγαίου της εταιρείας «ΙΑΣΩΝ ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΡΓΩ», στις διατάξεις του 

ν.3299/2004 και επιστροφή της καταβληθείσας 

επιχορήγησης.

  Με την ΑΠ 34594/803/Π12/5/00099Ε/691159/
ν.3299/2004/24.10.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου αποφασίστηκε:

1) Η ανάκληση – έπειτα από αίτηση του φορέα της 
επένδυσης- της με ΑΠ 25972/Π12/5/00099Ε/691159/
ν.3299/2004/03.11.2010 (Β΄ 1757) απόφασης Γ.Γ.Π.Β.Α 
περί υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επέν-
δυσης της εταιρείας «ΙΑΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. 
«ΑΡΓΩ» που αναφέρεται στην επέκταση ξενοδοχει-
ακής μονάδας με την προσθήκη 2 διαμερισμάτων 5 
κλινών στη θέση ΓΙΟΣΩΝΑΣ Καρδαμύλων του Νο-
μού Χίου, συνολικού κόστους 193.024,00€, όπως 
τροποποιήθηκε με την με ΑΠ 30565/1108/Π12/5/
00099Ε/691159/ν.3299/2004/16.12.2014 απόφαση Περι-
φερειάρχη Βορείου Αιγαίου ως προς το χρόνο ολοκλή-
ρωσης της επένδυσης.

2) Η επιστροφή στο Δημόσιο του συνόλου της κα-
ταβληθείσας προκαταβολής (50% της επιχορήγησης) 
ποσού 52.581,60€ προσαυξημένου κατά το ποσό των 
νόμιμων τόκων, από την ημερομηνία χορήγησης της 
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης επιστροφής κατά το άρθρο 10 του ν. 3299/2004 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της περί εισπράξεως Δη-
μοσίων Εσόδων Νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ΑΠ οικ. 45473/1059/6.9.2016/ΦΕΚ 
2921/Β/2016 απόφαση «Σύσταση της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αι-
γαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και 
καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» δεν απαιτείται 
γνωμοδότηση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την 
ανάκληση της απόφασης ένταξης της επένδυσης, έπειτα 
από αίτηση του επενδυτικού φορέα.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Περιφερειάρχης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι

Αριθμ. 1518/30811  (11)
    Κατάργηση του Τομέα «Παιδαγωγικής, Φιλοσο-

φίας και Ιστορίας των Μαθηματικών», του Τμή-

ματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Πατρών.

   Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6, παρ. 4, του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87

τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 48, παρ. 1στ) 
του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄). 

β) Του άρθρου 8, παρ. 3α) του ν. 1268/1982. 
γ) Του άρθρου 80 παρ. 5α) του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 

τ. Α΄), 
δ) Του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 

τ. Α΄), 
ε) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ. Α΄), οι 

οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ 258 τ.Α΄). 

στ) Του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 
τ. Α΄).

2. Την αριθμ. Β1/211β/6.4.1983 υπουργική απόφαση,  
(ΦΕΚ 149/ τ. Β΄) «Περί σύστασης Τομέων στο Τμήμα Μα-
θηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών».

3. Το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 τ. Α΄) 
«Περί συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης».

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Μαθηματικών (συνεδριάσεις 12/29.5.2017 και 
7/13.2.2017).

5. Το γεγονός ότι μετά τη μετακίνηση του Π. Καραζέρη 
Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών από τον 
Τομέα «Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Μα-
θηματικών», στον Τομέα «Θεωρητικών Μαθηματικών» 
δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 2 
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Περί συλλογικών Οργάνων 
της Διοίκησης».

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 126/10.10.2017).

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:
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Την κατάργηση του Τομέα «Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Μαθηματικών», του Τμήματος Μαθημα-
τικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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