
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 5987/ 
466/24-5-2011 Υπουργικής Απόφασης με θέμα 
«Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα 
- Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα του (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013», όπως ισχύει, ως προς την προθεσμία 
προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λει-
τουργίας των ολοκληρωμένων έργων.

2 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων 
για την εφαρμογή της μεθόδου της Κυτταρομει-
ωτικής Χειρουργικής και Ενδοπεριτοναϊκής Υπερ-
θερμικής Χημειοθεραπείας (HIPEC), αξιολόγηση 
Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών ως κατάλ-
ληλα για τη διενέργειά της.

3 Έγκριση τροποποίησης του Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 
222/τ.Α’/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας», ως προς τα άρθρα 39, παρ. 21 
και 40, παρ. 72 και 75.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση Σφαλμάτος στην διόρθωση σφάλματος 
της αριθμ. 13956/96281/1.9.2016 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3171/Β/4/10/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Οικ. 107892/571 (1)
 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 5987/ 

466/24-5-2011 Υπουργικής Απόφασης με θέμα 

«Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα - 

Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα του (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-

2013», όπως ισχύει, ως προς την προθεσμία προ-

σκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λει-

τουργίας των ολοκληρωμένων έργων.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ 
Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.

2. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014).

3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
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Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.(ΦΕΚ 114/Α/22-10-2015).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-10-2015).

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ οικ. 35209/13-8-2015 (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ/592/18-8-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας περί ορισμού του Ευστρά-
τιου Ζαφείρη του Χαράλαμπου στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ 
2280/Β/22-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη».

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 
689/22-4-2015) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί 
«Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με 
Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, 
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊστα-
μένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

8. Την με αριθμ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για 
κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης 
για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001).

9. Την με αριθμ. C(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της 
Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 
2007GR161PO006).

10. Την με αριθμ. C(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση 
της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θρά-
κη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

11. Την με αριθμ. C(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση 
της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά 
Ελλάδα - Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

12. Την με αριθμ. C(2007)5439/5.11.2007 απόφαση 
της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι 
Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημα-
σίας (De Minimis), όπως ισχύει.

15. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) 
και άλλες διατάξεις», Μέρος (Ι), (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014).

16. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/2007), και 
ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17, αυτού όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) 
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε-
σματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατά-
ξεις» και το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

17. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώ-
ρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθμ. 
πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ 1965/Β/2008).

18. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), 
όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.

19. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμο-
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθμ. Πρωτ. 
46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008, όπως τροποποιήθηκε με 
τις κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 58758/
ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 
2632/Β/2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/ 
13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.5.2009 
(ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.6.2009 (ΦΕΚ 
1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.9.2009 (ΦΕΚ 2010/ 
Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/2.10.2009 (ΦΕΚ 2214/ 
Β/2009).

20. Την με αριθμ. πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009 απόφα-
ση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για 
την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων 
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα 
με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.δ. 98/1996» 
στον ΕΦΕΠΑΕ.

21. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασί-
ες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής 
προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανά-
πτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, 
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα 
του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντί-
στοιχων πόρων.» (ΦΕΚ 77/Α/1996).

22. Τις διατάξεις του Π.δ. 93/1997 «Όροι και διαδι-
κασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του 
ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματα τους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους 
τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». 
(ΦΕΚ 92/Α/97).
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23. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 2462/706/ 
0020/3-5-2011 με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για 
την κατηγορία πράξεων «Νέα Καινοτομική Επιχειρημα-
τικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω-
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ 
των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, 
στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οι-
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον 
Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), 
(ΦΕΚ 912/Β/2011).

24. Το με αριθμ. πρωτ. 2761/496/Α2/20-5-2011 έγγρα-
φο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Εγκριση Οδηγού Εφαρμογής 
της πράξης «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

25. Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 5987/466/24-5-2011 
υπουργική απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδη-
γού του Προγράμματος «Νέα -Καινοτομική Επιχειρημα-
τικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω-
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρό-
γραμμα «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 
1077/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ. Οικ. 8803/741/19-7-2011 (ΦΕΚ 1811/Β/2011), 
14703/3694/17-10-2011(ΦΕΚ 2580/Β/2011) και Οικ. 
6689/943/15-6-2012 (ΦΕΚ 2019/Β/2012) αποφάσεις 
του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και ισχύει.

26. Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 6419/902/8-6-2012 από-
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας για «Αποδοχή Πρακτικών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Ένταξη έργων, έγκριση χρηματοδό-
τησης και απόρριψη έργων του Προγράμματος «Νέα -
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι-
κότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΑΔΑ: Β4ΛΗΦ-Σ90.

27. Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 14217/2690/9-12-2013 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας με θέμα «Παράταση Χρόνου Υλοποίησης 
Εντεταγμένων Έργων και Τροποποίηση - Συμπλήρωση 
του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα - Και-
νοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 3277/Β72013).

28. Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 12713/27-11-2014 από-
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 5987/466/
24-5-2011 υπουργικής απόφασης και παράταση χρόνου 
ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Νέα - Καινο-
τομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ3207/Β/28-11-2014).

29. Την υπ' αριθμ πρωτ.: 6274/73/20-1-2015 από-
φαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. Οικ. 5987/466/24-5-2011 υπουργικής απόφασης 
και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προ-

γράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 
193/Β/23-1-2015).

30. Την υπ' αριθμ πρωτ.: 70546/574/30-6-2015 Από-
φαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. Οικ. 5987/466/24-5-2011 υπουργικής απόφασης 
και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προ-
γράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 
1319/Β/1-7-2015).

31. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13229/5-10-2015 έγγραφο του 
ΕΦΕΠΑΕ με θέμα «Πρόταση ΕΦΕΠΑΕ για Παράταση Ολο-
κλήρωσης Έργων στα Προγράμματα «Μεταποίηση στις 
Νέες Συνθήκες», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», 
«Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι».

32. Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 103895/819/9-10-2015 έγ-
γραφο της Γ.Γ.Β. με θέμα «Εξέταση αιτήματος παράτασης 
ημερομηνίας λήξης εγκεκριμένων έργων στα πλαίσια 
των προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», 
«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 
και «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

33. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5671/1319/Α2/ 27-10-2015 
έγγραφο της ΕΥΔ - ΕΠΑνΕΚ (με Α.Π. Γ.Γ.Β. 110281/ 856/
29-10-2015) με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης 
ημερομηνίας λήξης έργων στο πλαίσιο των προγραμμά-
των «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσε-
ων», «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Νέα - Καινο-
τομική Επιχειρηματικότητα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

34. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15367/21-9-2016 έγγραφο του 
ΕΦΕΠΑΕ.

35. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 97915/514/23-9-2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
της ΓΓΒ προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

36. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5221/984/Β2/27-9-2016 απαντη-
τικό έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Τομεακών ΕΠ του 
ΕΤΠΑ και ΤΣ στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 97915/514/23-9-2016
έγγραφο της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων της ΓΓΒ.

37. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5580/1689/Α2/6-10-2016 έγ-
γραφο της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
του ΕΤΠΑ και ΤΣ με το οποίο δίνεται η έγκριση της τροπο-
ποίησης των οδηγών των προγραμμάτων «Μεταποίηση 
στις νέες συνθήκες», «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότη-
τα των επιχειρήσεων», «Νέα Καινοτομική Επιχειρημα-
τικότητα» και «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων ΙΙ» ως προς την προθεσμία προσκόμισης 
της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολο-
κληρωμένων έργων.

38. Το από 7-10-2016 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ.

39. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων και επιτά-
χυνσης της διαδικασίας απορρόφησης της δημόσιας 
χρηματοδότησης.

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:
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Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 5987/466/ 
24-5-2011 υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση του 
Οδηγού του Προγράμματος «Νέα - Καινοτομική Επι-
χειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του (ΕΠΑΕ) 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 όπως ισχύει ως προς το κεφάλαιο 
14 του Οδηγού του Προγράμματος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Το τρίτο και τέταρτο σημείο της δεύτερης παρα-

γράφου της περίπτωσης (Δ) «Παραλαβή του έργου» 
του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του 
κεφάλαιο 14:

«Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ (ή απαλλαγής 
όπου απαιτείται), που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό 
που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποί-
ησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολο-
κλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια 
λειτουργίας, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να υπάρχει σχετική 
βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών ότι έχει υποβληθεί 
σχετικός φάκελος για την ανανέωση της ή την έκδοση 
νέας αδείας. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρε-
ωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργό-
τερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του 
έργου. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να 
παρακολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν 
και να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Βιο-
μηχανίας, Δ/νση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς 
και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμμα-
τος. Σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός 
της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, ο ΕΦΕΠΑΕ εισά-
γει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η 
οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας για την ανάκληση (απένταξη) ή 
μη του έργου (από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) 
και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει 
την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόμενος όρος/ δι-
αδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα 
της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.

Σε κάθε περίπτωση η χρονική διάρκεια της ως άνω 
διαδικασίας Δεν δύναται να ξεπερνά την ημερομηνία 
της 15/12/2015»,

αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής 

όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό 
που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποί-
ησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολο-
κλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια 
λειτουργίας, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να υπάρχει σχετική 
βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών ότι έχει υποβληθεί 
σχετικός φάκελος για την ανανέωση της ή την έκδοση 
νέας αδείας.

Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προ-
σκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι την 
30/12/2016.

Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρα-
κολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν και να 
ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 
Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Σε 
περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της 
ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει 
άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης η 
οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας για την ανάκληση (απένταξη) ή 
μη του έργου (από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) 
και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει 
την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόμενος όρος/δια-
δικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα 
της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.»

2. Η δεύτερη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 
«Χρηματοδότηση - Υποβολή Δικαιολογητικών», του 
κεφάλαιο 14:

«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν 
των ανωτέρω αιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής 
Επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δό-
σης της δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαι-
τείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της μονάδας 
εν ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του 
έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, 
ισχύουν οι διατάξεις εδαφίου «Δ - Παραλαβή του έργου» 
του κεφαλαίου 14.2 του παρόντος.»,

αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν 

των ανωτέρω αιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής 
Επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δό-
σης της δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαι-
τείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της μονάδας 
εν ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του 
έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, 
ισχύουν οι διατάξεις «Δ - Παραλαβή του έργου» του κε-
φαλαίου 14.2 του παρόντος και θα πρέπει κατ' ελάχιστον 
να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα 
αίτηση ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια 
είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το 
αργότερο μέχρι την 30/12/2016.»

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η η υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 

5987/466/24-5-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με 
θέμα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα -
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό-
τητα του (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016

Η Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ
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    Αριθμ.  Α3(γ)/οικ.70972 (2)
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων 

για την εφαρμογή της μεθόδου της Κυτταρομειω-

τικής Χειρουργικής και Ενδοπεριτοναϊκής Υπερ-

θερμικής Χημειοθεραπείας (HIPEC), αξιολόγηση 

Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών ως κατάλ-

ληλα για τη διενέργειά της.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Υπουρ-

γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. του άρθρου 7. παρ. 1 του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ143/

Α΄/1983) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως επαναφέρθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο 14 του Ν. 2519 (ΦΕΚ 165/Α΄/1997) 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, οργάνωση την υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμί-
σεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις».

3. των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του Ν. 1278/1982 
«Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/
Α΄/1982) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 
του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α΄/1994) «Αποκατάσταση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», 
στο οποίο περιήλθαν οι αρμοδιότητες του Ανώτατου 
Υγειονομικού Συμβουλίου, καθώς και αυτή του άρθρου 
7 του Α.Ν. 200/1967 (ΦΕΚ 215/Α΄/1967).

4. του άρθρου 2, παρ. 2, του Ν. 1471/1984 (ΦΕΚ 112/Α΄) 
«Για τη ρύθμιση Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Αγροτικών 
Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών και άλλων συναφών 
διατάξεων».

5. Του άρθρου 53 παρ. 3 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101/Α΄) 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες δι-
ατάξεις»,

6. την αριθμ. Υ 25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/Β΄/6-10-2015) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη».

Β) Την υπ' αριθμ. 11 απόφαση της 252ης/15-12-2015 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

Γ) Την αριθμ. Α3γ/οικ.70927/26-9-2016 απόφαση απο-
δοχής της υπ' αριθμ. 11 απόφασης της 252ης/15-12-2015 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

Δ) Το αριθμ. πρωτ. 11710/6-6-2014 έγγραφο του ΓΕΝΙ-
ΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ».

Ε) Την ανάγκη καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και 
ενδείξεων για την εφαρμογή της μεθόδου της Κυττα-
ρομειωτικής Χειρουργικής και Ενδοπεριτοναϊκής Υπερ-
θερμικής Χημειοθεραπείας (HIPEC), σε Νοσοκομεία και 
Ιδιωτικές Κλινικές και καθορισμός του Κλειστού Ελληνι-
κού Νοσηλίου αυτής, 

ΣΤ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους, προϋποθέσεις και ενδείξεις 
για την εφαρμογή της μεθόδου της Κυτταρομειωτικής 
Χειρουργικής και Ενδοπεριτοναϊκής Υπερθερμικής Χη-
μειοθεραπείας (HIPEC), την αξιολόγηση Νοσοκομείων 
και Ιδιωτικών Κλινικών ως κατάλληλα για τη διενέργεια 
της, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Καθορισμός των ενδείξεων για την εφαρμογή της με-

θόδου της Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής και Ενδο-
περιτοναϊκής Υπερθερμικής Χημειοθεραπείας (HIPEC):

Α) Απόλυτες ενδείξεις που αφορούν:
1. Το ψευδομύξωμα του περιτοναίου.
2. Το μεσοθηλίωμα του περιτοναίου.
3. Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση ορθοκολικού καρκι-

νώματος.
4. Περιτοναϊκή σαρκωμάτωση.
5. Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από υποτροπή καρ-

κινώματος ωοθηκών.
Β) Σχετικές ενδείξεις που αφορούν:
1. Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από νεόπλασμα στο-

μάχου με δείκτη περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης μικρό-
τερο του 10.

2. Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από καρκίνωμα του 
ενδομητρίου.

3. Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση σε πρωτοδιαγνωσθέν 
καρκινωμάτων ωοθηκών (στάδιο 3 και 4).

Γ) Ενδείξεις που βρίσκονται υπό έρευνα:
1. Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από καρκίνωμα πα-

γκρέατος.
2. Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από καρκίνωμα τρα-

χήλου μήτρας.
3. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με ορθολογικό καρ-

κίνο.
Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εφαρμογή της μεθόδου είναι η διενέργεια επαρκής κυτ-
ταρομείωσης δεδομένου ότι η δράση της υπερθερμίας 
περιορίζεται στα 3 με 5mm.

Άρθρο 2
Καθορισμός των προϋποθέσεων που πρέπει να πλη-

ρούν τα κέντρα για την εφαρμογή της μεθόδου της 
Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής και Ενδοπεριτοναϊκής 
Υπερθερμικής Χημειοθεραπείας (HIPEC), στον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα:

α) Νοσηλευτικά ιδρύματα Δημόσια ή Ιδιωτικά που 
υποστηρίζονται από: 

α) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
β) Αξονικό τομογράφο και ιατρικό προσωπικό επεμ-

βατικής ακτινολογίας,
γ) Μονάδα Κεντρικής Διάλυσης Φαρμάκων.
Β) Ιατρική ομάδα της οποίας ο υπεύθυνος, Γενικός Χει-

ρουργός έχει εκπαιδευτεί τουλάχιστον σε ένα κέντρο 
όπου εφαρμόζεται η μέθοδος και έχει παρακολουθήσει 
σύμφωνα με τα δεδομένα της E.S.S Ο (European school 
of peritoneal surface Oncology).

1. Παρατήρηση CRS+HIPEC (τουλάχιστον 4 περιπτώσεις).
2. Άμεση συμμετοχή σε χειρουργική επέμβαση, από 

την εισαγωγή στην αναισθησία μέχρι την αποχώρηση 
του ασθενή από το χειρουργικό τραπέζι (τουλάχιστον 
20 περιπτώσεις).

3. Παρακολούθηση και συμμετοχή στο ογκολογικό 
συμβούλιο, την διαλεκτική για την πλήρη απόφαση και 
όλα τα δεδομένα στα αντίστοιχα 20 περιστατικά που 
συμμετείχε.
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4. Παρουσία ενδονοσοκομειακή στην μετεγχειρητι-
κή πορεία τουλάχιστον σε 5 περιστατικά ώστε να δια-
μορφωθεί το πλαίσιο εκτίμησης των μετεγχειρητικών 
επιπλοκών.

5. Μεγαλύτερη και δια βίου εκπαίδευση στην μέθοδο 
αυτή ώστε να αποκτηθεί μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης.

Γ) Σύσταση και λειτουργία ογκολογικού συμβουλίου 
ειδικού για HIPEC στο νοσηλευτικό ίδρυμα με την συμ-
μετοχή, Παθολόγου/Ογκολόγου, Ακτινολόγου, Ακτινο-
θεραπευτή/Ογκολόγου, Αναισθησιολόγου, Ιατρού ΜΕΟ, 
Γαστρεντερολόγου, Γυναικολόγου/Ογκολόγου και Χει-
ρουργού/Ογκολόγου καθώς επίσης και νοσηλεύτριας. 
Το ογκολογικό συμβούλιο είναι συμβουλευτικό-ποτέ 
δεσμευτικό και την ευθύνη την έχει ο θεράπων υπεύ-
θυνος ιατρός.

Δ) Συστήνεται στο κέντρο ή στο νοσηλευτικό ίδρυμα 
όπου θα γίνεται HIPEC να γίνονται τουλάχιστον ανά έτος 
100 επεμβάσεις ανοιχτής κοιλιάς και ελάσσονος πυέλου.

Ε) Να υπάρχουν πρωτόκολλα θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης για κάθε είδος περιτοναϊκής μετάστασης που 
να έχουν εγκριθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του 
νοσηλευτικού ιδρύματος που εφαρμόζει τη μέθοδο.

ΣΤ) Να υπάρχει έκθεση του υπεύθυνου της τεχνικής 
υπηρεσίας για τον εξαερισμό της αίθουσας χειρουργείου.

Ζ) Να υπάρχει έκθεση του ιατρού εργασίας για τα μέ-
τρα προφύλαξης του προσωπικού και την εκπαίδευση 
του.

Η) Να υπάρχει Ειδικό έντυπο συγκατάθεσης για τον 
ασθενή και το περιβάλλον του σχετικά με την μέθοδο, 
τις προσδοκίες και τις πιθανές επιπλοκές.

Θ) Να γίνεται κάθε δίμηνο συζήτηση επιπλοκών.
Ι) Να γίνεται καταγραφή κάθε περιστατικού σε εθνικό 

φορέα DATA base.

Άρθρο 3
Τα Νοσοκομεία υποβάλουν τις αιτήσεις τους διαμέσου 

των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) με όλα τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας) του Υπουργείου Υγείας, 
προκειμένου μετά τον αρχικό έλεγχο να διαβιβασθούν 
στο ΚΕΣΥ.

Ακολούθως εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή του 
ΚΕ.Σ.Υ, η οποία κατόπιν λεπτομερούς έρευνας θα εισηγεί-
ται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υ.Υ. 
την χορήγηση άδειας προκειμένου να εκδοθεί σχετική 
υπουργική απόφαση αναγνώρισης, είτε κατά περίπτωση 
θα εισηγείται απόρριψη ή διακοπή λειτουργίας.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
απευθείας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας 
και ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

    Αριθμ. 13899/175556 (3)
Έγκριση τροποποίησης του Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 

222/τ.Α'/27-12-2010): "Οργανισμός της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας", ως προς τα άρθρα 39, παρ. 21 

και 40, παρ. 72 και 75.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 3, 159, 167, 214, 241 και 280, του Ν. 3852/

2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του άρθρου 5, του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α'/2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών».

3. Του άρθρου 8, κεφ. Α, παρ. 4ββ, του Π.δ. 138/2010 
(ΦΕΚ 231/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

4. Του άρθρου 56, του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α'/
14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών».

5. Την πράξη 4, της 6-2-2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α'/6-2-2015) 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων 
των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων της Χώρας».

6. Της παρ. 1, του άρθρου 28, χου Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/τ.B'/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμησε Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

7. Το Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α'/27-12-2010): «Οργα-
νισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».

8. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 31635/19-8-2014 (αριθμ. 49) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Θέματα 
προσωπικού Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών που ρυθμίζονται με 
τις διατάξεις των Ν. 4257/2014 και 4258/2014».

9. Τη με αριθμ. 131/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΔΑ: 
ΩΓΛ37ΛΡ-4ΒΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί τροποποίησης των 
άρθρων 39, και 40, του Π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας».

10. Το με αριθμ. 11711/142517/27-8-2016 έγγραφό μας.
11. Τη μελέτη που συντάχθηκε από την ομάδα εργα-

σίας, που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 91/19-2-2016 
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα: «Σύ-
σταση ομάδα εργασίας για την τροποποίηση του Οργα-
νισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

12. Τα με αριθμ. πρωτ. 270/24-3-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΨΗ - 31-3-2016), 305/6-5-2016 και 366/26-7-2016 έγ-
γραφα στα οποία διατυπώνεται η γνώμη του Συλλόγου 
Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την τροπο-
ποίηση του Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α'/27-12-2010): 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 5043/5-9-2016 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικού με την οποία βεβαιώνει ότι, δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
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Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικονομικού έτους 2016 (πέραν 
της προβλεπόμενης), με την τροποποίηση των άρθρων 
39, παρ. 21 και 40, παρ. 72 και 75, του Π.δ. 129/2010: 
(ΦΕΚ 222/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε tη με αριθμ. 131/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ - ΑΔΑ: ΩΓΛ37ΛΡ-4ΒΗ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί τροπο-
ποίησης του Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α'/27-12-2010): 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει, 
ως προς τα άρθρα 39, παρ. 21 και 40, παρ. 72 και 75, 
με τα οποία καθορίζονται οι κατηγορίες και κλάδοι του 
προσωπικού της Περιφέρειας, των οποίων οι υπάλληλοι 
κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανά-
λογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο 
των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία 
τους, ανάγκη που καθίσταται ιδιαιτέρως επιτακτική, σή-
μερα, όπως άλλωστε αποδείχθηκε και στην πράξη, λόγω 
των κρατουσών κοινωνικών συνθηκών (μεταναστευτικό) 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, αυτές οι οργανικές μο-
νάδες είναι εντελώς υποστελεχωμένες.

Ειδικότερα, τα άρθρα 39 παρ. 21 και 40, παρ. 72 και 75, 
του Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α' /27-12-2010) «Οργανι-
σμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» αντικαθίστανται ως εξής:

Άρθρο 39
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

21. Στην ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ προΐσταται υπάλληλος των κλάδων

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (όλων των κλάδων)
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλων των κλάδων)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλων των κλάδων)
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Άρθρο 40
Προϊστάμενοι Τμημάτων
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

72. Στα Τμήματα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ προΐσταται υπάλληλος των κλάδων:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (όλων των κλάδων)
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλων των κλάδων) ή

TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλων των κλάδων)
TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
75. Στο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΑΜ 
- ΠΣΕΑ) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλων των κλάδων)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (όλων των κλάδων) ή
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλων των κλάδων)
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
Από την παρούσα απόφαση, περί τροποποίησης του 

Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α'/27-12-2010): «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει, ως προς τα 
άρθρα 39, παρ. 21 και 40, παρ. 72 και 75, δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει, το Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/
τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)

   Στην διόρθωση σφάλματος της αριθμ. 13956/96281/ 
1.9.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3171/Β/4/10/2016 
στις σελίδες 33107 και 3308 γίνεται η παρακάτω διόρ-
θωση του Πίνακα της σελίδας 33107-33108 

από το εσφαλμένο:
«Πίνακα»,
Στο ορθό:
«Μετά τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε 

προηγούμενη δημοσίευση διόρθωση σφάλματος. 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

E     

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
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