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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΕΤΑΕ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ−
ΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.» με δ.τ. «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 
EXPRESS» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης.

   Με την υπ’ αριθμ. 28717/ΥΠΕ/5/00492/Ε/ν. 3299/04/ 
9.6.2009 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΒΕΤΑΕ ΠΑ−
ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.» με δ.τ. «ΠΡΟΜΗΘΕΥ−
ΤΙΚΗ EXPRESS» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ζύθου και 
αναψυκτικών που είναι εγκατεστημένη επί της οδού 
Ικάρων 22 του Δήμου Πεταλούδων, Νομού Δωδεκανήσου, 
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού τεσσά−
ρων εκατομμυρίων (4.000.000,00) Ευρώ, με επιχορήγη−
ση συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
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είκοσι χιλιάδων (1.520.000,00) Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 
38% επί του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης 
επένδυσης.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες 
θέσεις εργασίας (5 Ε.Μ.Ε.)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 19.3.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. Υ7α/ΓΠ. οικ. 76712 (2)
Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ. 37794/16.3.2009 

(ΦΕΚ 574/τ. Β/30.3.2009) Υπουργικής απόφασης με 
θέμα «Ιατροί Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Ερ−
γασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ. Α΄/2000) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
2. Το αρ. 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/2005) 

«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 20 του 
ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α 21.8.1997) «Ανάπτυξη και εκσυγ−
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση 
των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 
111Α/8.5.2003) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση 
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλ−
λες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 
75/Α/15.5.1999) «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρη−
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών 
Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις», οι οποίες 
παραπέμπουν σε έκδοση κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικο−
νομικών.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1986 (ΦΕΚ 87 Α/7.7.1986) 
«Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της 
Εργασίας».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 415/1994 (ΦΕΚ 236 Α/29.12.1994) 
«Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ει−
δικότητας».

8. Την Κοινοτική Οδηγία 93/16/ΕΟΚ της 5.4.1993
9. Τις διατάξεις του π.δ. 38/2004 (ΦΕΚ 35 A /9.2.2004) 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι−
ατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.5.2001, 1999/46/ΕΚ, 
98/63/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του 
ιατρού».

10. Την υπ’ αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ. 37794/16.3.2009 (ΦΕΚ 
574/Β/30.3.2009) Υπουργική απόφαση «Ιατροί Εργασίας 
− Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικό−

τητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων».

11. Την υπ’ αριθμ. 2 απόφαση της 215ης/3.4.2008 Ολο−
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Σχετικώς με τον καθορισμό των 
όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικό−
τητας της Ιατρικής της Εργασίας από Ιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων».

12. Το πρακτικό της ομάδας εργασίας που συστήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 1835/14.9.2006 και 2391/21.11.2006 αποφά−
σεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ σχετικά με 
την ειδίκευση στην Ιατρική της Εργασίας − εκπαίδευση 
Ιατρών άλλων ειδικοτήτων για την απόκτηση της ειδι−
κότητας της Ιατρικής της Εργασίας, αποφασίζουμε:

Η ανωτέρω (10) σχετική απόφασή μας (αρ.πρωτ. Υ7α/
ΓΠ/οικ. 37794/16.3.2009 (ΦΕΚ 574/τ. Β/30.3.2009) «Ιατροί 
Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση 
της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς 
άλλων ειδικοτήτων» καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
(3)

    Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΚΟΥ−
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/23.12.2004) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

   Με την υπ’ αριθμ. 17060/6169/Π01/5/00050/Ε/ν. 3299/ 
2004/5.6.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/23.12.2004) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, επενδυτικού σχεδίου της ατομικής 
επιχείρησης «ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» που 
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό με μηχανήματα, τε−
χνολογικό εξοπλισμό, πιστοποίηση ISO & CE και την 
μετεγκατάσταση μονάδας κατασκευής μεταλλικών 
σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών, στο Οικο−
δομικό Τετράγωνο 16Β, στην περιοχή Βιοτεχνικών −βι−
ομηχανικών εγκαταστάσεων διυλιστηρίων του Δήμου 
Ασπροπύργου του Νομού Δυτικής Αττικής, συνολικού 
και ενισχυόμενου κόστους εκατόν πενήντα τεσσάρων 
χιλιάδων (154.000,00) ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 17% επί του κόστους 
της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης είκοσι έξι 
χιλιάδων εκατόν ογδόντα (26.180,00) ευρώ.

Από την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθούν 
δύο (2) νέες θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν σε δύο 
(2) ισοδύναμες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/23.12.2004) όπως ισχύει, είναι 
η 28.5.2009.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Γενική Διευθύντρια Περιφέρειας 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ




