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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 154949 (1)
 Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγη−

σης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας 
για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιο−
ντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστή−

ματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 
129/τ. 129/3.08.2010), άρθρο 23.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 «περί προστασίας εξ 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (ΦΕΚ 347/τ. Α΄/1974), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94 κοινή υπουργική από−
φαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (ΦΕΚ 
216/τ. Β΄/2001).

4. Το ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176/τ. Α΄/2005) και το ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ. Α΄/2003)

5. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/τ. Α΄/10.3.2000).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2469/
1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).

7. Το Π.Δ. 470/1983 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους Νομάρχες» (ΦΕΚ 
179/τ. Β΄/08.12.1983)

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
των όρων, των προϋποθέσεων, των οργάνων και της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας σκοπιμότητας, η οποία 
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση ειδικής άδει−
ας λειτουργίας, καθώς και της ειδικής άδειας λειτουρ−
γίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 
2 του Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ Α 347) «περί προστασίας εξ 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών». 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι άδειες σκοπιμότητας, που δίδονται κατά τις δια−
τάξεις της παρούσας, αφορούν τα κάτωθι μηχανήματα: 
συστήματα κλασσικής και ψηφιακής διαγνωστικής και 
επεμβατικής ακτινολογίας, κλασσικής και ψηφιακής μα−
στογραφίας, υπολογιστικής τομογραφίας, μαγνητικής 
τομογραφία, πυρηνικής ιατρικής, συστήματα ποζιτρο−
νικής και υπολογιστικής τομογραφίας (PET−CT), οστεο−
πυκνομέτρων, ορθοπαντογράφων, ακτινοθεραπείας και 
στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής. 

2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας τα 
νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., τα νοσοκομεία 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Πανεπιστη−
μιακά Νοσοκομεία, τα νοσοκομεία των ενόπλων δυ−
νάμεων. 
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Άρθρο 3
Κατάθεση αίτησης και φακέλου

1. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο σχέδιο, το οποίο 
εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου για την χορήγηση 
της άδειας σκοπιμότητας κατατίθεται στην Διεύθυν−
ση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου, 
όπου πρόκειται να εγκατασταθούν τα μηχανήματα και 
να ασκηθεί η συναφής δραστηριότητα και η οποία είναι 
αρμόδια για την έκδοση της εν λόγω ειδικής αδείας. 

3. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά με πλήρη φά−
κελο, ο οποίος εμπεριέχει τουλάχιστον τα κάτωθι:

α) την άδεια άσκησης επαγγέλματος εάν αιτών είναι 
ιατρός, φυσικό πρόσωπο ή την άδεια ίδρυσης και λει−
τουργίας εάν αιτών είναι νομικό πρόσωπο. 

β) Επιχειρηματικό σχέδιο από το οποίο αποδεικνύεται 
η βιωσιμότητα του φορέα με βάση τις τεχνολογικές και 
κλινικές δυνατότητες των μηχανημάτων.

γ) Έγγραφα αποδεικνύοντα την επάρκεια των υποδο−
μών (κτηριακών, μηχανολογικών κ.λπ.).

δ) Δήλωση ακριβούς περιγραφής των τεχνολογικών 
χαρακτηριστικών του προτεινόμενου μηχανήματος. 

ε) Έγγραφα αποδεικνύοντα την επιστημονική επάρ−
κεια, του ιατρικού, του λοιπού επιστημονικού και του 
παραϊατρικού προσωπικού, η οποία τεκμαίρεται από 
την εκπαίδευση και την εμπειρία. Το προσωπικό αυτό 
απασχολείται ήδη από τον αιτούντα ή κατά δήλωσή του 
πρόκειται να προσληφθεί. 

στ) Τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και τα πι−
στοποιητικά εκπαίδευσης και εμπειρίας που απαιτούνται 
για την χορήγηση άδειας σκοπιμότητας για μαγνητικούς 
τομογράφους και ποζιτρονικούς – υπολογιστικούς τομο−
γράφους, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 

ζ) Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας με 
τον αιτούντα ή νόμιμα διορισμένο εκπρόσωπό του. 

Άρθρο 4
Εξέταση πληρότητας φακέλου από τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση

1. Η αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, 
εξετάζει εάν η αίτηση υποβλήθηκε προσηκόντως και 
εάν ο φάκελος είναι πλήρης, δηλαδή εάν εμπεριέχει 
την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά του άρθρου 3 
της παρούσας. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράτυπη υποβο−
λή της αίτησης ή/και ελλείψεις στα δικαιολογητικά, η 
αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνει τον αιτούντα και τον 
καλεί να προβεί σε ορθή επανάληψη της αίτησης ή/και 
να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η ενημέ−
ρωση του αιτούντος πραγματοποιείται εγγράφως, με 
συστημένη επιστολή και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η 
αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
οφείλει, ωστόσο, παράλληλα, να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αναζήτηση του αιτούντος ή του 
εκπροσώπου του και την προφορική τους ενημέρωση. 

3. Η διόρθωση ή/και η συμπλήρωση του φακέλου υπο−
ψηφιότητας πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δύο 
(2) μηνών, από την παραλαβή της ειδοποίησης ή του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πάντως εντός αποκλει−
στικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη διαπίστωση 
των ελλείψεων.

4. Ο αιτών φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρί−
βειας και αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλει. Αν 
διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ψευδή στοιχεία, από δόλο 
ή βαριά αμέλεια, η άδεια σκοπιμότητας ανακαλείται 
αυτομάτως.

5. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων σχετικά με 
τη διαδικασία εξέτασης της πληρότητας του φακέλου 
υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της 
άδειας σκοπιμότητας και ενδεχομένως πειθαρχική ευ−
θύνη των αρμοδίων υπαλλήλων της Νομαρχίας. 

6. Η αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης που διαπιστώνει την πληρότητα του φακέλου 
υποψηφιότητας, τη διόρθωση ή/και συμπλήρωσή του 
συντάσσει σχετική βεβαίωση, σε δύο αντίγραφα, εκ 
των οποίων το ένα παραμένει στο φάκελο και το άλλο 
παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αιτούντα ή τον εκ−
πρόσωπό του. 

7. Ως χρόνος υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης και του φακέλου υπό 
την προϋπόθεση ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Στην πε−
ρίπτωση που η αίτηση δεν υποβλήθηκε προσηκόντως 
ή/και ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ως χρόνος υποβολής 
της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία σύνταξης της ως 
άνω υπ’ αριθμ. 6 βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης 
της Νομαρχίας. 

Άρθρο 5
Διαβίβαση φακέλου υποψηφιότητας

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η αρμόδια Διεύ−
θυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται 
να διαβιβάσει το φάκελο υποψηφιότητας στην αρμό−
δια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, προκειμένου η τελευταία να τον θέσει 
υπόψη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών 
Ακτινοβολιών.

Άρθρο 6
Εξέταση φακέλου υποψηφιότητας

1. Η Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβο−
λιών συνεδριάζει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Ο γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

2. Η Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτι−
νοβολιών συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνε−
δριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες. 
Μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί αιτία αντι−
κατάστασης του Προέδρου της ή/ και των μελών, που 
απουσιάζουν αδικαιολόγητα.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντι−
ζουσών Ακτινοβολιών μπορεί να διορίζει μέλος της, ως 
εισηγητή, για κάθε υπό εξέταση φάκελο ή άλλο συναφές 
θέμα, που αφορά την έκδοση αδειών σκοπιμότητας. 

4. Η Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτι−
νοβολιών οφείλει να αποφανθεί θετικά ή αρνητικά για 
κάθε αίτηση εντός δύο διαδοχικών συνεδριάσεών της. 

5. Η απόφαση διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση 
της Νομαρχίας με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

6. Εάν κατά την εξέταση του φακέλου υποψηφιότη−
τας διαπιστωθούν ελλείψεις, η αίτηση απορρίπτεται και 
τίθεται θέμα πειθαρχικής ευθύνης των αρμοδίων υπαλ−
λήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που χορήγησαν 
βεβαίωση πληρότητας του φακέλου.
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7. Η Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτι−
νοβολιών, κατά την κρίση της, δύναται να ζητά από 
τον αιτούντα, την αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την υποβολή 
πρόσθετων στοιχείων και εγγράφων. 

Άρθρο 7
Κριτήρια έγκρισης σκοπιμότητας

Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως προσ−
διορίζεται από την αιτιολογημένη απόφαση της Επι−
τροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, 
με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Την πληθυσμιακή κάλυψη, όπως αναλυτικά περιγρά−
φεται στο άρθρο 9 της παρούσας. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Ισχύει για όλα τα μη−
χανήματα που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας. 
Εξαίρεση ισχύει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 
παρούσας. 

2. Βιωσιμότητα του φορέα με βάση τις τεχνολογικές 
και κλινικές δυνατότητες των μηχανημάτων σε συνδυ−
ασμό με το προτεινόμενο υπό του αιτούντος επιχειρη−
ματικό σχέδιο. 

3. Η επάρκεια των υποδομών (κτηριακών, μηχανολο−
γικών κ.λπ.) 

4. Η ποιότητα του προτεινόμενου εξοπλισμού, εξετα−
ζόμενη τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και σε σύγκριση 
με άλλους υποψηφίους. 

5. Η επιστημονική επάρκεια, που τεκμαίρεται από την 
εκπαίδευση και την εμπειρία του ιατρικού, του λοιπού 
επιστημονικού και του παραϊατρικού προσωπικού. 

6. Οι κλινικές και τεχνολογικές δυνατότητες των λει−
τουργούντων μηχανημάτων, στον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, στην περιοχή εγκατάστασης του αιτούμενου 
μηχανήματος. Ιδιαίτερα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
αναμονής για ραντεβού στα ήδη λειτουργούντα μηχα−
νήματα της περιοχής.

7. Το ανώτατο όριο της συγκεντρωτικής πληθυσμιακής 
δόσης (collective dose) που ανακοινώνεται υποχρεωτικά 
από την Ε.Ε.Α.Ε. κάθε τρία χρόνια, για την περιοχή που 
θα ασκηθεί η δραστηριότητα.

8. Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται κατά προτε−
ραιότητα, με βάση τον χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης 
πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας, που εκδίδει 
η αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

Άρθρο 8
Ειδικές περιπτώσεις

1. Στην περίπτωση των συστημάτων μαγνητικής το−
μογραφίας απαιτείται, είτε πρόκειται περί του ιδίου 
αιτούντος ιατρού, είτε πρόκειται περί του επιστημο−
νικώς υπευθύνου του αιτούντος φορέα, η προσκόμιση 
πιστοποιητικού εκπαίδευσης του υπεύθυνου ιατρού 
από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο (δημόσιου 
ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου) της Ελλάδος ή του 
εξωτερικού.

2. Τα συστήματα ποζιτρονικής και υπολογιστικής τομο−
γραφίας (PET−CT) εγκαθίστανται σε ήδη λειτουργούντα 
εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής Α2 ή Α3 και διευθύνονται 
από τον επιστημονικό τους υπεύθυνο. Οι εκτελούντες 
τις πράξεις Πυρηνικοί Ιατροί απαιτείται να διαθέτουν εκ−

παίδευση τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αναγνωρισμένο 
εκπαιδευτικό κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε 
σύστημα PET−CT. Η ευθύνη εργαστηρίου Χ2 αναλαμβά−
νεται από συνεργαζόμενο Ιατρό Ακτινοδιαγνωστή, με 
βεβαίωση εμπειρίας στην υπολογιστική τομογραφία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση του 
τίτλου της ειδικότητας. Κάθε άλλος Ακτινοδιαγνωστής 
που συνεργάζεται σε πράξεις PET−CT πρέπει να διαθέτει 
αντίστοιχη εμπειρία. Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας του 
εργαστηρίου Χ2 ορίζεται ο αντίστοιχος υπεύθυνος του 
εργαστηρίου Α2 ή Α3.

Άρθρο 9
Κριτήριο πληθυσμιακής κάλυψης

1. Ως πληθυσμιακή κάλυψη ορίζεται ο πληθυσμός στον 
οποίο αντιστοιχεί κάθε είδος μηχανήματος. Ως πληθυ−
σμιακή μονάδα λαμβάνονται οι Δήμοι στις περιπτώσεις 
υπ΄ αριθμ. 1 έως 7 της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου ή οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις του Νόμου 
3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) στις λοιπές περιπτώσεις. Κατ’ 
εξαίρεση στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και 
Αττικής πληθυσμιακή μονάδα αποτελεί για όλες τις 
περιπτώσεις των μηχανημάτων η περιφερειακή αυτο−
διοίκηση.

2. Η πληθυσμιακή κάλυψη καθορίζεται από τα στοι−
χεία των Δημοτικών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
που βασίζονται στην τελευταία πληθυσμιακή απογραφή. 
Κατά την κρίση για την κάλυψη του κριτηρίου προ−
σμετρούνται τα μηχανήματα που ήδη λειτουργούν στα 
νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., στα νοσοκομεία 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στα Πανεπιστη−
μιακά Νοσοκομεία και στα νοσοκομεία των ενόπλων 
δυνάμεων, όπως και αυτά η προμήθεια των οποίων έχει 
ενταχθεί σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν−
δύσεων, για όσο χρονικό διάστημα αυτό ισχύει. 

Ειδικότερα ο πληθυσμός στον οποίο αντιστοιχεί κάθε 
είδος μηχανήματος είναι ως εξής:

3. 1. για τα κλασικά και ψηφιακά συστήματα διαγνω−
στικής ακτινολογίας

Ένα (1) μηχάνημα για κάθε 10.000 κατοίκους.
2. για ορθοπαντογράφους
Ένα (1) μηχάνημα για κάθε 10.000 κατοίκους. 
3. για τα συστήματα κλασικής και ψηφιακής μαστο−

γραφίας
Ένα (1) μηχάνημα για κάθε 20.000 κατοίκους.
4. για συστήματα οστεοπυκνομετρίας
Ένα (1) μηχάνημα για κάθε 20.000 κατοίκους.
5. για συστήματα αξονικών τομογράφων
Ένα (1) μηχάνημα για κάθε 30.000 κατοίκους.
6. για συστήματα μαγνητικών τομογράφων
Ένα (1) μηχάνημα για κάθε 40.000 κατοίκους. 
7. για εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής
Ένα (1) μηχάνημα για κάθε 50.000 κατοίκους. 
8. Για συστήματα ποζιτρονικής και υπολογιστικής το−

μογραφίας (PET−CT)
Ένα (1) μηχάνημα για κάθε 1.000.000 κατοίκους. 
9. για συστήματα ακτινοθεραπείας
Ένα (1) μηχάνημα για κάθε 250.000 κατοίκους. 
10. για συστήματα στερεοτακτικής ακτινοχειρουργι−

κής
Ένα (1) μηχάνημα για κάθε 2.000.000 κατοίκους. 
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Άρθρο 10
Άδεια σκοπιμότητας για νησιά

Στα νησιά των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος 
από την πληθυσμιακή μονάδα του άρθρου 9 της παρού−
σης, κριτήριο για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας 
αποτελούν τα κριτήρια του άρθρου 8 παράγραφοι 2 
έως 8 της παρούσης, σε συνδυασμό με τις γεωγρα−
φικές ιδιαιτερότητες του νησιού και τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Η συνδρομή αυτών 
των προϋποθέσεων κρίνεται με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση της Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζου−
σών Ακτινοβολιών. 

Άρθρο 11
Ισχύς έγκρισης σκοπιμότητας

Η άδεια σκοπιμότητας ισχύει για δώδεκα (12) μήνες 
από της εκδόσεως της. Παράταση ισχύος είναι δυνα−
τή για έξι (6) μήνες, εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος, πριν 
τη λήξη της ισχύος, καταθέσει σχετική αιτιολογημένη 
αίτηση στην Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών 
Ακτινοβολιών. 

Άρθρο 12
Αίτηση επανεξέτασης

Ο αιτών δικαιούται, σε περίπτωση απόρριψης του αι−
τήματός του, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός 
τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. 
Η αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
διαβιβάζει άνευ ετέρου την αίτηση στην Επιτροπή Ιο−
ντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, η οποία 
αποφαίνεται εντός ενός (1) μηνός από τη κατάθεση 
της αίτησης. 

Άρθρο 13
Ειδικός εμπειρογνώμων

Όταν απαιτείται η αξιολόγηση ειδικών θεμάτων και 
αιτήσεων, δύναται να ζητηθεί από την Επιτροπή Ιο−
ντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών η γνώμη 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) ή ο ορισμός 
ειδικού εμπειρογνώμονα που ορίζεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. 

Άρθρο 14
Χορήγηση άδειας λειτουργίας

Η ειδική άδεια λειτουργίας του άρθρου 4 του Ν.Δ. 
181/1974 (ΦΕΚ 347 Α) χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγεί−
ας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου, όπου 
πρόκειται να εγκατασταθούν τα μηχανήματα και να 
ασκηθεί η συναφής δραστηριότητα. 

Άρθρο 15
Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας

1. Η ειδική άδεια λειτουργίας χορηγείται εφ’ όσον 
προσκομισθούν:

α. άδεια σκοπιμότητας από την Επιτροπή Ιοντιζουσών 
και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, για όσους φορείς αυτή 
απαιτείται.

β. πιστοποιητικό καταλληλότητας από την Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

γ. πιστοποιητικά των αρμοδίων αρχών ότι συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

δ. βεβαίωση του κατασκευαστή ή της θυγατρικής 
εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου ότι τα προς 
εγκατάσταση μηχανήματα βρίσκονται στην γραμμή πα−

ραγωγής του κατασκευαστή, καθώς και για την τεχνική 
επάρκεια, την διαγνωστική και την κλινική αξιοπιστία 
αυτών. 

2. Τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., τα νοσο−
κομεία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Πανε−
πιστημιακά Νοσοκομεία, τα νοσοκομεία των ενόπλων 
δυνάμεων οφείλουν να προσκομίζουν τα πιστοποιητικά 
υπ’ αριθμ. β, γ, δ της ανωτέρω παραγράφου. 

Άρθρο 16
Ισχύς και ανανέωση ειδικής άδειας λειτουργίας

1. Η ειδική άδεια λειτουργίας, που χορηγείται σύμφω−
να με τους όρους της παρούσας, ισχύει για πέντε (5) 
έτη για μηχανήματα ακτινοθεραπείας και διαγνωστικά 
ακτινολογικά και για τρία (3) έτη για μηχανήματα Πυ−
ρηνικής Ιατρικής.

2. Η ανανέωση της ως άνω ειδικής άδειας λειτουργίας 
πραγματοποιείται από την αρμόδια για την έκδοσή της 
Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για ισό−
χρονο διάστημα, εφ’ όσον προσκομίζεται πιστοποιητικό 
καταλληλότητας της Ε.Ε.Α.Ε. 

3. Η λειτουργία των μηχανημάτων, που εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παρούσας, επιτρέπεται μετά το πέρας της 
διάρκειας ζωής τους, όπως αυτή καθορίζεται και βεβαιώνε−
ται από το εργοστάσιο κατασκευής τους, εφόσον υπάρχουν 
ανταλλακτικά σύμφωνα με δήλωση του κατασκευαστή. 

Σε περίπτωση που ο κατασκευάστρια εταιρία έχει 
εξαγοραστεί ή συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία, η παρα−
πάνω δήλωση παρέχεται από τη νέα εταιρεία.

Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής σταματήσει την 
παραγωγή του εξοπλισμού και παύει να το υποστηρίζει 
με ανταλλακτικά, ο φορέας που διαθέτει τον εξοπλισμό, 
οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια για τη 
χορήγηση της άδειας λειτουργίας αρχή, δηλώνοντας 
ταυτόχρονα τη νέα πηγή ανταλλακτικών και τεκμηριώ−
νοντας την τεχνολογική επάρκεια του εξοπλισμού. 

3. Από τη δημοσίευση της παρούσης, για όσα μηχανή−
ματα έχουν συμπληρώσει το αναφερόμενο διάστημα από 
το έτος κατασκευής τους μέχρι και την ύπαρξη ανταλλα−
κτικών, παρέχεται χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για την 
προσαρμογή τους στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 17
Μετεγκατάσταση, δωρεές, κατασχέσεις

1. Άδεια μετεγκατάστασης στην ίδια περιοχή των μη−
χανημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί ειδική άδεια λει−
τουργίας και η οποία δεν έχει λήξει, χορηγείται για το 
υπόλοιπο της διάρκειας ισχύος της άδειας, από την ίδια 
αρχή χορήγησής της. Προϋπόθεση αποτελεί: α) η προη−
γούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και 
μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών σχετικά με την επάρκεια και 
πληρότητα των υποδομών και το αναγκαίο ιατρικό, λοιπό 
επιστημονικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και για 
τις κλινικές δυνατότητες του εξοπλισμού και β) η χορήγη−
ση πιστοποιητικού καταλληλότητας από την Ε.Ε.Α.Ε.

Για τα μηχανήματα που εγκαθίστανται σε δημόσια 
νοσοκομεία και προέρχονται από δωρεές ή κατασχέ−
σεις, απαιτείται μόνο το πιστοποιητικό καταλληλότητας 
της Ε.Ε.Α.Ε.

2. Άδεια μετεγκατάστασης εκτός της ίδιας περιοχής, 
για μηχανήματα, για τα οποία έχει εκδοθεί ειδική άδεια 
λειτουργίας που δεν έχει λήξει απαιτείται νέα άδεια 
σκοπιμότητας.
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Άρθρο 18
Ανάκληση ειδικής άδειας λειτουργίας

Η ειδική άδεια λειτουργίας ανακαλείται όταν δεν πλη−
ρούται κάποια από τις προϋποθέσεις που προβλέπεται 
για την χορήγηση της, με βάση τις διατάξεις της πα−
ρούσας ή άλλων νομοθετημάτων. 

Άρθρο 19
Αρχειοθέτηση στοιχείων − Στατιστικά στοιχεία

1. Στις Διευθύνσεις Υγείας κάθε Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης τηρούνται αρχεία, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, σχετικά με τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτι−
κούς, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που διαθέτουν 
μηχανήματα ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβο−
λιών και συγκεκριμένα των ακτινοδιαγνωστικών εργα−
στηρίων, των εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής και των 
τμημάτων ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. 

Επίσης τηρούνται αρχεία για κάθε φορέα, όπου ανα−
φέρονται απαραιτήτως:

α. Τα είδη και ο αριθμός των πράξεων που διενερ−
γήθηκαν από κάθε μηχάνημα το προηγούμενο έτος. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται οι πράξεις από τα κάθε μορφής 
μηχανήματα υπερήχων και συσκευών LASER.

β. Τα είδη των πράξεων για τις οποίες το εργαστήριο 
εμφανίζει χρόνο αναμονής για τη διενέργειά τους σε 
εξωτερικούς ασθενείς μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών.

γ. Η χρονολογία κατασκευής κάθε στοιχείου του εξο−
πλισμού και του λογισμικού του.

2. Τα στοιχεία της παρ.1 υποβάλλονται υποχρεωτικά 
τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, από τους Διευθυντές ή τους 
επιστημονικούς υπεύθυνους των εργαστηρίων.

3. Η υποβολή των ετήσιων ενημερωτικών στοιχείων 
από κάθε εργαστήριο, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή 
του φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας λειτουργί−
ας. Η μη τήρηση της υποχρέωσης έγκαιρης υποβολής, 
καθώς και η ανακρίβεια των ως άνω στοιχείων συνιστά 
λόγο ανάκλησης της ειδικής άδειας λειτουργίας. 

4. Οι Διευθυντές Υγείας κάθε Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης κοινοποιούν όλα τα στοιχεία της παρ.1 στην 
Ε.Ε.Α.Ε., στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο ΚΕ.Σ.Υ. 

Άρθρο 20
Έλεγχος τήρησης όρων της παρούσης

1. Η αρμόδια για την έκδοση της ειδικής άδειας λει−
τουργίας Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
διεξάγει ετήσιο τακτικό έλεγχο για την τήρηση των 
όρων χορήγησης της ειδικής άδειας λειτουργίας και 
κάθε άλλης διατάξεως συναφούς προς την άσκηση της 
δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η άδεια. Τα 
πορίσματα των ελέγχων και τα στατιστικά που υποβάλ−
λουν οι κάτοχοι της ειδικής άδειας λειτουργίας, σύμφω−
να με το άρθρο 19 της παρούσας, αποστέλλονται στην 
Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ανήκει ο φορέας, 
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και στην Ε.Ε.Α.Ε. Έκτακτοι 
έλεγχοι μπορεί να ζητηθούν από την Υγειονομική Πε−
ριφέρεια και αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2. Η μη διεξαγωγή του ως άνω (τακτικού ή έκτακτου) 
ελέγχου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδί−

ων υπαλλήλων, τιμωρούμενο με πρόστιμο ίσο με τις 
αποδοχές τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής 
επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) 
μηνών με πλήρη στέρηση των αποδοχών. 

Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Απόφα−
σης καταργούνται οι υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/ οικ 57793/08 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 802 Β), ΔΥΓ2/οικ.91126/08 Υ.Α. (ΦΕΚ 1320 Β), ΔΥΓ2/
οικ.44254/09 Υ.Α. (ΦΕΚ 673/Β), ΔΥΓ2/οικ.52894 Υ.Α. (ΦΕΚ 
690 Β), καθώς και κάθε άλλη κανονιστική διάταξη αντί−
θετη στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της άρχεται από την ημερο−
μηνία δημοσίευσης.

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. 20693 (2)
Αύξηση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλου ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων της 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκηση Λευκάδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99 
«Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3) Τις όμοιες του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 με τις 
οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.

4) Το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ−
πιση της δημοσιονομικής κρίσης».

5) Την αριθμ. 15922/20−09−2010 απόφαση μας, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦEK 1624/Β/11−10−2010 με την οποία 
καθορίστηκε ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας.

6) Το αριθμ. Δ.Διοικ. 1825/22−10−2010 έγγραφο της Νομ. 
Αυτ/σης Λευκάδας, με το οποίο διαβιβάζεται το αίτημα 
τους για αύξηση του καθοριζομένου με την ανωτέρω από−
φαση μας ορίου των 60 ημερών για υπάλληλο ΠΕ Γεωτε−
χνικών/Κτηνιάτρων της Δ/νσης Κτηνιατρικής, που μετακι−
νείται για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας 
(έλεγχοι στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, περίθαλψη κ.λπ.).

7) Την αναγκαιότητα του αιτήματος, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε κατά είκοσι (20) ημέρες για το έτος 2010, το 

ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας για υπάλληλο ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων, 
που υπηρετεί στη Δ/νση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.
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Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή της 
απόφασης μας αυτής θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Λευκάδας και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 
310 Κ.Α.Ε. 0711 με ποσό 2.850,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 22 Νοεμβρίου 2010 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 7999 (3)
Λύση της Επιχείρησης με την επωνυμία «Αμιγής Δημο−

τική Επιχείρηση Πολιτισμού −Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Δήμου Μουδανιών (Α.Δ.Ε.Π.Τ.Α.Π.Μ.)». 

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/Α/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» ύπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».

4) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του Π.Δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις».

5) Την αριθ. 8063/08 (ΦΕΚ 2317 Β/13−11−2008) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πρά−
ξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

6) Την υπ’ αριθμ. 5142/27−04−2005 (ΦΕΚ 882/Β/2005) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία αποφασίστηκε η 
σύσταση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτι−
σμού−Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου 
Μουδανιών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4235/02−
07−2010 (ΦΕΚ 1132/Β/2010) απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7) Την αριθμ. 385/13−10−2010 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Μουδανιών που αφορά τη λύση 
της ανωτέρω επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Τη λύση της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Μου−
δανιών με την επωνυμία «Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού − Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου 
Μουδανιών (Α.Δ.Ε.Π.Τ.Α.Π.Μ.)» και την εκκαθάριση αυτής.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Μουδανιών.

Αριθ. απόφασης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
7999/24−11−2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 24 Νοεμβρίου 2010 
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΙΑ ΜΙΧΑΛΗ

F

    Aριθμ. 12666 (4)
    Καθιέρωση και κατανομή υπερωριακής εργασίας για 

τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δε−
κέμβριο του έτους 2010, για τις ανάγκες ποιοτικού 
και ποσοτικού ελέγχου γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων φυτικής προέλευσης, στους υπαλλήλους 
της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α/23−12−2003).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 

154Α/22−4−98).
3. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/

9−9−99 (ΦΕΚ 180Α).
4. Το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων υπ’ αριθμ. 303352/22.11.2010 Υπερωρίες 
και οδοιπορικά για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων που θα ασχοληθούν με υπηρεσίες ποιο−
τικού και ποσοτικού ελέγχου νωπών και μεταποιημένων 
γεωργικών προϊόντων.

5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των 
γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς που 
ασχολούνται στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο για 
τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δε−
κέμβριο του έτους 2010.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση μας προκαλείται 
δαπάνη 800,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του ΚΤΓΚ και Δασών, ΚΑΕ 0511, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, 
καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
για την κάλυψη όλως εξαιρετικών ή απροβλέπτων 
αναγκών για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Κιλκίς της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
Κιλκίς, που θα ασχοληθούν με υπηρεσίες ποιοτικού 
και ποσοτικού ελέγχου των νωπών και μεταποιημέ−
νων ή προοριζομένων για μεταποίηση προϊόντων 
φυτικής προέλευσης. Με ελέγχους που εκτελούνται 
κατά τις εισαγωγές − εξαγωγές, παραλαβή, διαλο−
γή, συσκευασία, σήμανση, συντήρηση, ελέγχους σε 
εγκαταστάσεις, σε αποσυρόμενα φυτικά προϊόντα, 
παραλαβής πρώτης ύλης προς μεταποίηση, δειγ−
ματοληψίες, αναλύσεις τελικών προϊόντων φυτικής 
παραγωγής, κ.τ.λ.

− Μέγιστος αριθμός ασχολουμένων υπαλλήλων κατά 
μήνα: 4 γεωπόνοι −Μέγιστος αριθμός ωρών απογευμα−
τινής εργασίας ανά υπάλληλο: 40 ώρες το μήνα

− Μέγιστος αριθμός ωρών Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ανά υπάλληλο: 16 ώρες το μήνα, εντός των ορίων των 
σαράντα ωρών.
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− Μέγιστη συνολική δαπάνη υπερωριών: 800,00 €.
Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά 

υπάλληλο θα γίνει με απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς, ο οποίος θα επο−
πτεύσει την πραγματοποίηση της ανωτέρω εργασίας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα 
πριν την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 1 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Νομάρχης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ  
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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*02019181012100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

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