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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 29643/ΕΓΔΕΚΟ 2171 (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευ−

ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), για την κάλυψη 
δανείου της στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 
(ΟΣΚ Α.Ε.) ποσού 80 εκατομμυρίων ευρώ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
• των άρθρων 7, 10 και 11 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄/314), όπως 
ισχύει,
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ερίου, συμπληρωματική μονάδα αερόβιας επεξεργασίας 
και νέο χώρο για την παραγωγή οργανικού βελτιωτικού 
εδάφους στο Καμποχώρι, Δήμου Αλεξάνδρειας του Νο−
μού Ημαθείας συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης πο−
σού εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (936.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων 
(468.000) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση 
απασχόλησης (1 ΕΜΕ). 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 20.4.2007 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(11)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙ−
ΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 41.039/ΥΠΕ/4/00823/ν. 3299/2004/ 
18.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», για την ενίσχυση επένδυσής 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας (εφοδια−
στικής αλυσίδας), που βρίσκεται στην περιοχή Λεχαινά, 
του Νομού Ηλείας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 
(882.700,00) € με ποσοστό επιχορήγησης 50%, ήτοι ποσό 
τετρακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων τριακοσίων πενή−
ντα ευρώ (441.350,00) €.

• Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες 
θέσεις εργασίας (5 ΕΜΕ).

• Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 
2.4.2007.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F

(12)
    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «MONTECHRISTO 

ΞEΝΟΔΟΧEIAKH ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ETAIPEIA−MONTECHRISTO AE.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 29297/ΥΠΕ/4/00863/Ε/ν. 3299/2004/ 
2.7.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης 
«MONTECHRISTO ΞEΝΟΔΟΧEIAKH ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA−MONTECHRISTO AE.», για την ενί−
σχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής του ξενοδοχείου Κάστρο στον Άγιο Στέφανο 
του Δήμου Μυκόνου του Νομού Κυκλάδων. Η συνολική 
δυναμικότητα μετά την επένδυση καθορίζεται σε 65 
κλίνες.

Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε δυο 
εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 
(2.538.000,00 €).

Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχε−
ται στο 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκα−
τομμυρίου εκατό σαράντα δυο χιλιάδων εκατό ευρώ 
(1.142.100,00 €).

• Με την επένδυση θα δημιουργηθούν εννέα (9) νέες 
θέσεις εργασίας (6,25 ΕΜΕ).

• Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 
3.4.2007.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 84921 (13)
Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν κα−

λύπτεται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ−

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν. 3457/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 93) «Μεταρρύθ−

μιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης».
2. Την υπ’ αριθμ. 1718/23.8.2006 απόφαση του ΚΕΣΥ.
Το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 726/2004 του Ευρω−

παϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σύμφωνα με το 
οποίο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των 
στοιχείων που εμφαίνονται στην άδεια κυκλοφορίας τις 
θεραπευτικές ενδείξεις και τα μεγέθη συσκευασίας που 
θα καλύπτονται από τους οικείους φορείς κοινωνικών 
ασφαλίσεων

4. Την υπ’ αριθμ. 30356/15.3.2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 311) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολο−
γισμού, ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών 
οργανισμών, αποφασίζουμε:

Α. Οι ενδείξεις για τις οποίες, η δαπάνη των φαρμάκων 
(ιδιοσκευασμάτων) που αντιστοιχούν σε αυτές δεν θα 
καλύπτεται από φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθέ−
νειας είναι οι ακόλουθες:

• Παχυσαρκία (μη συνοδευόμενη από σχετικούς πα−
ράγοντες κινδύνου)

• Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία
• Στυτική δυσλειτουργία
• Κοινές στοματίτιδες − άφθες
• Δερματική γήρανση ή ρυτίδες δέρματος
• Ορμονική αντισύλληψη για συστηματική χρήση
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• Βιταμινοθεραπεία από του στόματος για τόνωση ή 
υποκατάσταση βιταμινών

• Φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων
• Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από 

τη νικοτίνη.
Β. Κατ’ εξαίρεση, η δαπάνη των φαρμάκων που εμπί−

πτουν στις ανωτέρω ενδείξεις θα καλύπτεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 3457/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 93).

Γ. Με μέριμνα του ΕΟΦ, με τη δημοσίευση της πα−
ρούσας, εκδίδεται εγκύκλιος με τα φάρμακα, τα οποία 
έχουν εγκεκριμένες ενδείξεις εκ των ανωτέρω.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
(14)

    Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/4176/ΠΟ2/1/355/ν. 2601/1998/ 
2.7.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης εγκρίνεται η ολο−
κλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που 
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας ασβεστοπολτού στην 
θέση Ζυγός του Δήμου Φιλίππων του Ν. Δράμας συνο−
λικού κόστους διακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες εκατόν 
πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (256.152,85 
€) με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί του συνολικού 
κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ογδόντα εννέα 
χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ και σαράντα εν−
νέα (89.653,49 €)

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται σε 61.476,69 € 
για το οποίο χορηγείται επιδότηση επιτοκίου για έξη χρόνια 
με ποσοστό 35 %

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 21.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ
F

(15)
    Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης 

της ατομικής επιχείρησης «ΤΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/4177/ΠΟ2/4/00095/ν. 3299/2004/ 
2.7.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης εγκρίνεται η ολο−

κλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της 
ατομικής επιχείρησης «ΤΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» που 
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας τυροκομείου 
στην Κυανή Διδυμοτείχου του Ν. Έβρου συνολικού κό−
στους εκατόν πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα 
ευρώ (151.790,00 € ) με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί 
του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε 
ευρώ (75.895,00 €)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 21.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ
F

(16)
    Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης 

της εταιρείας «STARDOM OE». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/4179/ΠΟ2/4/00019/ν. 3299/2004 / 
2.7.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης εγκρίνεται η ολοκλή−
ρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «STARDOM OE» που αναφέρεται στην ίδρυση μο−
νάδας παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων στο 6ον χιλ. 
Καβάλας − Δράμας του Ν. Καβάλας συνολικού κόστους 
εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα έξη 
ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (127.846,42 €) με ποσοστό 
επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια 
είκοσι τρία ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (63.923,21 €).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 21.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ
F

(17)
    Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης 

της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ−
ΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΠΑΤΗ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/4178/ΠΟ2/4/00108/ν. 3299/2004 / 
2.7.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης εγκρίνεται η ολοκλή−
ρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ 
ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΠΑΤΗ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό 
ολοκληρωμένης μορφής υφισταμένου καμπιγκ Α΄ κα−
τηγορίας στη θέση Ακτή Μπάτη − 4ον χιλ. Παλαιάς Εθν. 
Οδού Καβάλας − Θεσ/νίκης του Ν. Καβάλας.

Ενισχυόμενο κόστος (Leasing): 988.856,00 ευρώ.
Ενισχυόμενο Κόστος εκτός Leasing: 1.291.200,00 ευρώ.
Ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του ενισχυόμενου (με 

Leasing) κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης με την 
μορφή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης πεντα−

d.alexoglou
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