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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   ΔΙΔΚ/Φ.3/14626 (1)
Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
σύσταση θέσεων Μετακλητών Υπαλλήλων, Ειδικών 
Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Των άρθρων 55 και 56 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

β. Του Π.Δ/τος 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α΄/88) «Οργανισμός 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνη−
σης».

γ. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/ 
1995).

δ. Του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011) «Διά−
σπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) 
Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης…». 

ε. Του Π.Δ/τος 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».

2. Την υπ’ αριθμ. Οικ.2/16306/0022/23−2−2012 (ΦΕΚ 
78/ΥΟΔΔ/24−2−2012) κοινή απόφαση του Υφυπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνερ−
γατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, 
Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων».

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύψους 146.902,49 € για 
το τρέχον οικονομικό έτος που θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Ε.Φ 05−150 και σε ετήσια βάση ποσό 
ύψους 276.438,76 €, αποφασίζουμε:

1) Συνιστάται, από 21/06/2012, Πολιτικό Γραφείο Υφυ−
πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για να επικουρεί στο έργο του τον Υφυ−
πουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης Μανούσο−Κωνσταντίνο Βολουδάκη.

2) Στο ανωτέρω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται, για 
την εκπλήρωση του σκοπού του, τέσσερις (4) θέσεις 
μετακλητών υπαλλήλων και δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδι−
κών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 
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   Αριθμ. Φ 6.135/7177/453 (2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας (μετά από μηχανολογι−

κή και κτιριακή επέκταση) στο εργοστάσιο της ΜΕ−
ΝΤΙΣΠΕΣ ΑΕΒΕ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Απλοποίηση της αδει−

οδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 
διατάξεις».

β) Του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) 
όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄).

δ) Του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση ,ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄).

στ) Του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως αυτός ισχύει μέχρι 
σήμερα.

ζ) Του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176 Α΄), όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα.

η) Του π.δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει.

θ) Του π.δ. 65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό 
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» 
(ΦΕΚ 147 Α΄).

ι) Των π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 
Α΄) και 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄)

2. Το υπ’ αριθμ. 2 παρ. 22 της υπ’ αριθμ. Φ.2/1386/22/9−2−
2011 (ΦΕΚ 335 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβα−
ση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Αναπλη−
ρωτή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων 
και στους Προϊστάμενους Τμημάτων και Αυτοτελών Γρα−
φείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ−
γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄) και του αρ. 51 του 
ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ−
στημα Υγείας και άλλες διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. 9 της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4)Γ.Π.οικ.139649/ 
9−11−2010 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του 
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουρ−
γού” στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1765 Β΄).

5. Την Φ 6.135/2618/169/12−03−2012 (ΦΕΚ 868 Β΄) απόφα−
σή μας με την οποία χορηγήθηκε άδειας εγκατάστασης 
μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης στο εργοστά−
σιο της ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στο ΟΤ 12 Β΄ 
της ΒΙΠΕ Λάρισας.

6. Την από 6/4/12 αίτηση της ΑΕΒΕ για την χορήγηση 
άδειας λειτουργίας μετά από κτιριακή και μηχανολογική 
επέκταση του προαναφερόμενου εργοστάσιου.

7. Την από 22−05−12 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης 
της ΓΓ Βιομηχανίας και την 43406/15−6−2012 γνωμάτευση 
του ΕΟΦ, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας (μετά από μηχανο−
λογική και κτιριακή επέκταση) αόριστης χρονικής δι−
άρκειας στο εργοστάσιο της ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΕΒΕ που 
εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την 
παρούσα απόφαση και έχει τα πιο κάτω στοιχεία:

Φορέας: ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΕΒΕ.
Θέση εγκατάστασης: ΟΤ 12 Β΄ − ΒΙΠΕ Λάρισας.
Είδος δραστηριότητας: παραγωγή ιατροτεχνολογικών 

και φαρμακευτικών προϊόντων.
Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 1.1230,7 kw (κινητήρι−

ας), 125,4 kw (θερμικής) και αξίας 6.719.550 €.
Μη παραγωγικό εξοπλισμός ισχύος 53 kw (κιν.) και 

αξίας 14.000 €.
Με την παρούσα παύει η ισχύς της Φ 6.135/8843/514/16−

5−2000 (ΦΕΚ 702 Β΄) απόφασης.
2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της 

τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής 
όρους:

α) Να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση 
ο αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται μέτρα ώστε 
να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των 
εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περι−
φραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται 
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερι−
σμού στο χώρο εργασίας, χορήγηση και χρήση ΜΑΠ, 
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κλπ).

β) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται 
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και 
της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων και 
να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με 
τις ΔΑ/ΦΠ 1215/ 4119/21−1−11 και ΔΑ/ΦΠ 1215/1809/29−6−11 
αποφάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

γ) Ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να ανανεώ−
νει έγκαιρα το 2944Φ.701.4/10−5−2012 πιστοποιητικό πυ−
ροπροστασίας της ΠΥ Λάρισας διάρκειας οκτώ ετών.

δ) Η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμ−
φωνα με τους όρους του από 13−12−10 ιδιωτικού συμ−
φωνητικού με την POLYECO AE για την διαχείριση των 
αποβλήτων, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται έγκαιρα.
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3. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την 
υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία 
προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2012

Με εντολή Υπουργών
Οι Γενικοί Γραμματείς

 Βιομηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης,  Δημόσιας
 Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,  Υγείας
 Μεταφορών και Δικτύων Υπ. Υγείας
 ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ  ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. Φ.10080/13826/987 (3)
Καθορισμός αρμοδίων υπηρεσιών για την έκδοση της 

βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέρ−
γων ναυτικών .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης Θδ. του άρθρου 138 

του ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του ν. 3655/2008 

(Φ.Ε.Κ. 58 Α΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του Κώ−

δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) «Με−
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του 
π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. 102 Α΄) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

7. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Γ.Ε.Ν.Ε. περί καθορισμού αρ−
μοδίων υπηρεσιών για έκδοση βεβαίωσης πιστοποίησης 
ιδιότητας ανέργων ναυτικών που διατυπώθηκε στην υπ’ 
αριθμ. 2/20−6−2012 συνεδρίασής του.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού, του Γ.Ε.Ν.Ε. ή του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Ως αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης 
πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων ναυτικών, 
ορίζονται το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας 
(Γ.Ε.Ν.Ε.) και τα παραρτήματα αυτού στις κατά τόπους 
Λιμενικές Αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-07-06T17:16:52+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




