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ΠEPIExotνΙEΝA

AΠoΦAΣE|Σ
Aπ6αrαξn αjκωv και απoοιiκωv απ6 τoυq μκρoξ απο.

αrαγματoπoιoξ (διrμΦoυq) ηq ΠΕ Mαγησιξ (Δη-

μoτκ6q Eν6τητεq KΦαμιδιoU Kοι AρYολασrr1ζ).,.-..
Aπ6σrαξn oιjκωv κoι απooιjκωv απ6 τoυq μικρoιiq

αnooτα11rατonoιoιiζ (διiμερouq} του Δilμoυ Aγι6q
τηq Π,E, Λdρισαq,.,.

Kαταvoμit κρατικdg oικovoμικfq εvloxυoηq dτoυq
2011 (δ, δ6ση) oτo δικαιo*1α πoλιτικd κ6μμoτα.

KoΘoριoμ6q πooooτoιj dκπτωoηq Yια τιq oφειλdq
τoU E,o.n.Y.Y, πρoq oυμβεβλημdvoυq ιδι6τεq πα.
ρ61oυq υπηρεoιωv υγεiαc,,,,,,.,..,,,.,,.,,,,,,,.,.,,,..,.,.,.,,,.,.-,,-,'

Μετovoμαοfα και μετεγκατdαιαoη τoυ |voτιτoι-iτoυ
Επαγγελμoτικl1g Kατdρτιoηg (l.E.K,) Nαυnλ[oU τoU
τ6ωq oΙ.Ε,K.',.,,.,.,,....

Tρoπonoiηoη τηq υπ' αριΘμ. 16655122'12.2006 αn6.
φασηq YnoυρYoιi τoUριστικf,tq Avdπτυξηq "Δια.
δικαo(α αvαγvιlριoηq ιαματικιfv φυoικιlv π6ρωv"
(Φ,Ε,K. B, 1932), 6πωq ιo1ιiει,..,,,.,-.,,,.,

AΠoΦAΣEιΣ

4 Φεβρoυαρiou 20.t3

4. τηv υn' αριΘμ. YΠoιK ο7927 ξΞ119_9'2012 ατ16Φo-
oη τoυ Πρωθυπoυργo6 κoι τoυ Yπoυργoι! oικovoμικιilv

"Av6θεση αρμoδιoτriτωv oτov Yφυπoυργ6 oικovoμικιilv
ΓειiρYιo ΜαυραYdvη" (ΦEK 2574lB,)'

5, τo Uπ' αριΘμ. 30/0$ia39η6-,11-20.12 dγγρoφo ηq
xΥ. B6λoυ με τo οπo(o, oε oυv6xεια τωv διαβιβαζ6μe.
vωv oιτfloεωv τωγ παραγωγιiν οιiκωv - αnoοιiκωv τηq
Π.Ε, Mαγvηoιog [τηq Δημoτικrjq Ev6τηταq Kεραμιδ(oυ,
τoυ Δflμoυ Pf1γα Φεραioυ υτi αριΘμ. 15310!27-09-2σ12
κoι τηq Δημoτικliq Ev6τηταg Aργαλαoτiq, τoυ Δfμoυ
Νoτfoυ Πηλioυ υrl oριΘμ. 1θ872i28-09.20.12], για ηv ιiκδo-
ση dδειαq γιo ηv on6ατoξη τωv σjκωv κοι oπoσιjκωv
τηq παραγωγlig τoυq, βεβoιιilvει 6τι κατ6πιv εnιτ6nιoυ
ελ6γ1oυ, δειγματoληψιαζ κoι εξdταoι]g τoυq, τα πρoq
απdσταξη οιjκο και απ6ουκo τωv εv λdγω πoραγωγιiιv
εivoι κατciλληλα για τo οκoπι5 oυτd,

6, ToUξ λ6γoυζ σκoπιμ6τηταq για τηv oικovoμιKf] εvι
σχυση τωv πρoovαφερθdvτιυν oυκoπoραγωγωv τηq
Π.Ε, Mαγvηoiαq και τo γεγov6ζ 6τι τα πρoq απ6σιαξη
oJκo και απdoυκα εivαl κατdλληλα, oιiμφωvα μe τo
nρoαvαφερΘ6v υn6 oτoιχεio (5) σXετιK6 6γγραφo τηg
ΧημιKf]q Yπηρεσ(αq 86λoυ, ωq και 6τι κατd τηv υπ6
πρoιjnoθdσειξ oπ6οταξη αUτd,v παρdγovιαι πρoi6vτα
κατ6λληλα γιo αvΘρ6πιη καταν6λωoη.

7. Tηv απ6 0412-2012 σχετικf| ειor]γηoη τηq Διειjoυv.
σηq Aλκo6ληζ, AλκooλoΦ1ωv Πoτιiιv, oivoυ, ZιjΘoυ τoυ
Γ.Χ.K., Yιο ην dκδooη τηg πoρoιjooq αn6φαoηg.

B. To γεγov6ξ 6τι απ6 τιq διατdξειq τηg πoρoιjoαq
δεv πρoKqλε(ται δαπdvη oε βιiρoq τoυ κρατικoι,i πρo-
ι,jπoλoγισμo6, αποφασ(ζoυμε:

l. Eπιτρdnoνμε τηv απ6crαξη oιkωv και απoαjκωγ
απ6 τoυq μικρoιjξ απoαταψατoπoιoιξ (διtiμερoUq) τηξ
Π,E, |Mα\^iησiαq {Δημoτικdq Ev6τητεg Kεραμιδ[oU και
Aργαλοστiξ) για τηv nερloδo 2012-2013, επi κoταβoλη
τoιJ πρoβλεπ6μενoυ φ6ρoυ oιiμφωvα με τιξ διατdξειq
τoυ dρΘρoυ 82 παρ. 1 τoU ν.2960,2001 \ΦΕΚ 265lΝ 12-
11-2OO1) "EΘvικoc Tελωvειoκ6q Kι-δδικoq, 6πωq αυτξ
τρoπoπoιilΘηKαv με τιq διατdξειq τηξ παραγρdφou 23
τoυ 6ρΘρoυ 1 τoυ v, 3563/07 και υπ6 τηv πρoυπlΘεση
τηq τηρf1oεωq και τωv λoιπιδv oxετικωv διαταξεωv τoU
ν. A69/2001 Kαι τoυ Kαv. (ΕK) 110/20ο8.

l|' oι χωρικ6 αρμ6διεζ Yπηρεσιξ τηξ Γ.ΔJ. & E.Φ,K. και
τoU Γ.Χ.Κ., vα λdβoυν 6λo τα εvδεικvυ6μεvo μdτρο, κατ6
λ6γo ορμoδιoτηταq, για τη διασφ6λιση των συμφερ6.
vτωv τou δημoοioυ, ωq και ηv τdρηοη τωv διατdξεωv
τoυ Kαv' (EK) 1-10/2008.

3

Ao|Θ|1' 30t077l397 (1)

λn6ατΞηΞiκωv και απoσιjκων απ6 τoυq μικρoιiq oπo-
σrαγματoπoιotjξ (διiμΦouq) τηq ΠE Mαγvησroζ (Δη.

uoτικ6q Ev6τητεq Kερομιδioυ και Aργαλαοτiq).

o γΦYnoYPΓoΣ oικoΝoM|κΩΝ
τxovταq υIi Φηl
1. Tιq διoτ6ξειq ηq nαραγρdΦoυ E2 τoυ 6ρθρoU 7

τoυ v.2969,POO1 {Φ.E,K.281/A,) "AιΘυλικη ολκodλη και
αλκooλoιjχα πρoi.6vια',

2. Tιq διoτdξειq τηξ παραγρdφou ,1 τoυ 6ρθρoU 82 τoU
v, 296O/2O01 (Φ,E.κ. 265/A,) "EΘvu(6q Tελωvειoκ6q Kωδμ
καq,, 6πωξ αUτdq τρoπoπoιηΘηκαv με τιq διατ6ξειq τηq
παραγρdφoυ 23 τoυ dρΘρoυ .| τoυ v, 3583/2007 .Avα-
μdρφωαη τoυ EΘvιKo6 τελωγειaκorj Kι6δικα και dλλεq
διoτιiξειq, (Φ,E.K. 14aA,),

3, τιq διατdξειq τoυ Kαv(εK) 110/2008 "σXετικα με τov
oριoμ6, ηv πeριγραφf1, τηv παροuo[αoη, τηv επισnμαv-
ση κoι τηv Πρoστασiα τωv γεωγραφικιilv εvδεiξεων τωv
αλκooλoιjxωv πoτ6v και τηv κατιiργηoη τoU κοvovF
oμoιj (EoK) oριΘμ, 1576iB9 τoU ΣUμβοUλ(oU.,
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ΠoΛιTIKA
Ko|\4MAτA

τAKT|κιl
ΧPllMAΤoΔoΤHΣι{

o|KoΝoMIKH EΝ|ΣXYΣll
Γ|A εPΕYNιfrIKoYΣ

KA| EΠ|MoPΦΩTIKoYΣ
ΣKoΠoYΣ

ΣYΝoΛA τAKΤ|κl-1Σ
KA| o|KoΝoM|Kι{Σ

EN|ΣxYΣ|-lΣ

nAΣoK 4.950945,77 485,386,84 5.436.332,61

ΝΔ 3.870.436,00 379.454,51 4.24939ο,5,!

KKE 1.189.64483 116.631,65 t346.274,48

ΛAoΣ 99211?44 97.265,93 1. ο89.37B,37

ΣΥPιzA 885.783,33 86.84'150 972624,83

o|KoΛ, ΠPAΣNoΙ 409.962,77 40.192.43 450.15520

ΣYΝoΛA 12298.8θ3,14 1'2a5'π286 13.5 04.656,0 0

Γ,- To αvωτdρω π0σ6 ηq τακτικ{q 1ρηματoδ6τησηξ, Kαθdξ επ(oηq και τηq oικovoμικflq εviα1υαηq γιo ερευvητι-
κoιh Kαι επιμoρφωτικoιiq σKoπoιjq πoυ αvτιστoιxει στo (ΣYNAΣΠ|ΣMo P|ZoΣΠAΣTlKHΣ AP|ΣTΕPAΣ, καταvdμετoι
μεταξιj των κoμμdτωv Kαι τωv πoλιτικ(iv κιvi1oεωv πoυ τov συγκρoτoJv, συμφωvο με τηv Πoρ. 15 τoυ oκεπτικoιj
τηq παρoιioαq και η μετoξιj τouq σUμφωvια,

|l απ6φαoη ουη vα δημoσιευΘεi oτηv Εφημερiδo ηq KUβερvησεωq.

Aθivα, 4 ΦεβρoUαρ.oυ 2013

o| YΠoYPΓo|

AΝAnΛHPΩτ|jΣ YnoYPΓoΣ
o|KoΝoMικQN

xp|{ΣτoΣ ΣΤA'lκoYPAΣ
εΣοτEPΙκΩΝ

EγP,ΠlAHΣ ΣτYΛιAΝ|Δ}|Σ

---i-
KαΘoριoμ6q πoοoαιoιj εκπτωoηg για τιg oφελξ του

E.o.ΠY'Y. ΙΙρoq o.Uμβεβλημdvουq ιδιιlτεq παρ61oυq
υτηρεoιιilν υγε(αq,

o| YnoYpΓoι
oiKoΝoM|κaΝ . EPΓAΣ|AΣ,

κolΝΩN|κ}ιΣ AΣΦAΛ|ΣHΣ κA| t.|PoNolAΣ ' YΓE|AΣ

Ξγovταq υπfuη:
1. τιq διατdξεξ τηq παρ, 1α Kαι 4 τou dρΘρoυ 34 τoυ

Ν' 4038/2ο,12 "EnειγoUσεξ ρUθμiσειq πoυ αφoρoι]v τηv
εφαρμoγf1 τoυ μεooπρ6Θεoμoυ πλαιo(oυ δημooιovoμι-
κfq oτρoηγικflq 2012-2ο1$ (ΦEK 14A,).

2. τιq διατdξειq τoυ 6ρΘρoιJ 17 τoυ N. 3918/2011 "Δι.
αρΘρωτικ6q αΜαYξ στo orjoτημα υγεiαξ και dλλεq
διατdξειq, (ΦΕK A,' 31),

3' τιq διατdξειq τωv dρΘρωv 48,52 κoι 90 Π.Δ, 63/2005
(A,n998) "Kωδικoπoiηση τηq voμoθεσrαq Yια τηv Kυβdρ.
vηση Kαι τα Kυβερητικ6 oργαvα,.

4. τo Π.Δ, 2|311992 (Ν 1O2) .oργαvιoμ6g τηq Γεvικfg
Γρoμματε[αq Koιvωvικ6v Aoφολ(oεωv".

5. To Π-Δ,9512000.oργovιoμ6q του Yπoυργε(oυ Yγεiαg
και nρ6voιoq, (ΦEK A, 76).

6, τo Π.Δ. 85/2012 (ΦEK A. 141) ;lδρυση Kαι μετovoμα-
o(ο Yπouργε[ωη μεταφoρd και κατdργηoη υτηρεoιιiv,.

7. τo Π.Δ' 86/2012 {ΦEK A. 14, "Διoρισμ6q Yπoυργιiv,
Aναπληρωτdiν YπoυρY6v Και YφυπoUργ6v",

8.Tηv υπ, αριθμ, Y48/09-07-2ο12 απ6φαση "KαΘoρισμξ
αρμoδιoτiτωv τoU Avαπληρωη Yπoυργoιi Oκovoμικιilv
Xρiστou Σταikoιjρα, (ΦEK B, a05l09.07.2012).

9. τo Yεγov6q 6τι με τηv παρo0σα απ6φαση δεv πρo-
καλε(ται δαπdη σε βdρoq τoU Kρατικoυ Πρoυπoλoγι.
σμoιj, απoφασ(ζoυμε:

Τo πoooατ6 dκπτωαηq εn( τηq oυvαλλακτκfq αξ[αq
(αξio πoρooιoτκoιi oτoιxεfoυ ΙΙρo ΦnA), πoU oφoο1i
oιιg uπoλειπ6μεvεq oφειλ6q τoU Ε.o.Π,Y.Y. πρoq τouq
ιδιιδτεq πoρ61oυq υτηρεoιι6v υγεiαq καΘoρ(ζεται ωq
ακoλo6Θωq:

1. Διαγvωoτικd Kdvτρα-Eργαστf]ρια:
α) για πoo6 μηvια(η oφειλf1q μdXρι 

.15,000,00 €, πo-
σ0στ6 dκnτωσηq 10o/o,

β) για πoο6 μηvιαξ oφελf1q n6vω αn6 15.000,00 €,
πoσoσ16 6κπτωσηq 15%,

2. |διωτικic Kλιvικdc:
α) για δoπ6vδq voσηλειαq π0σoσι6 dκπτωοηq 8%,

3, ΣUμβεβλημεvoι |δι6τεq |ατρoι
α) Yια πoσ6 μηVια(αξ oφελ{q μ6xρι 4.000,00 € noσo-

α6 dκmωσηζ 10%,

β) για πoo6 μηvια(αq oφειλfq n6vω απ6 4'0ο0,00 €
πoooαr6 dκπτωoηg 15%

4. ΠρομηΘευτdg υγειovoμκoιi και λoιπoιj υλικoιj πo-
σoστ6 dκπτωσηξ 20%, Yια δαπ6vεq ειδικιilv νoooκoμει-
ακιiv υλκιiv (υλικd λαπαρoτoμ(αq, oρΘoπεδικd υλκ6,
μoα1ε6ματα, τεxvητoιj vεφρoιi, καρδιo1ειρoυργικd,
καρδιoεπεμβατικd, εvδoφακoi, επιθdματα μαστo'.i, υλικd
αγγειoπλooτικ{g, κ.α.).

5. Συμβεβλημdvoι λoιπoi πdρo1oι υnηρεoιι6v υγε(οq
(φυoιoΘεραπευτ6q, λoγoΘεραπευτig κ.λπ.) πoσoστ6
dκΙrrωσnc 10%.

6' Φαρμoκευτικdξ εταιρe(η πoooαι6 6κIπωσηq 27o,
Qq υφιατdμεvεq oφελξ vooιjvται εκεivεq για τιq

onoiεq dxoυv εKδoΘε( τα nρoβλεπ6μεvα κατιi περiπτω.
αη παραoτατικd στoιχε.o μ6Xρι 31.10.2011.

oι αvωτ6ρω oφειλεq εξoφλoιivτoι eφ6αovl
α) παρααxεΘe(η παραπdvω κατd πeρ[πτωoη αvαφερd-

(4)



ΕΦHMEPΙΣ T}|Σ κYBEPΝHΣΕΩΣ (τEγxoΣ ΔEYTEPo) 3789

μεη dκnτωση εκ μΦoυq τou δικαιoιhoυ . παρ6χoU, μe
ηv πρoσκΦιση στov ΕowY πισrωτικαj τιμoλoγfou και

β} υπoβληΘεf υπειjθuvη δiλωoη εκ μdρoυq τoυ δι.
καιoιi1oυ.παρ6xoυ, oτηv oπoiα ρητ6 αvαφ6ρεται 6τι
απoδ6xεται η ρtjΘμιοη αυτ{ κoι παραιτεiται απ6 oπoια-
δinoτε ιiλλη αξ(ωση σUμπερλαμβαvoμιivωv και τωv
τ6Kωv υneρημερ.αq,

γ) δεv d1ει {δη καταβληΘε( crιoυq δικoιoιi1oυq - παρ6.
χoυξ, oπ6 τoυζ Φoρε(q Koινωvικfiq Aσφdλισηq, τo 90%
τηq δαπdηq τηq εμφαvιζ6μεηq, επi τoυ oυvιjλoυ τωv
παραατoτικωv τα oπoiα d1oυv υnoβληθε( πρoξ εKκα-
θdριση, Στηv neριΙΓrωη αUτR δεv υφrσrαται περoιτdρω
oφελf τoυ δημoo(oυ.

H on6φααη oυτd vα δημoαιευΘεi αιηv Eφημφιδo τηq
Kυβερvi1οεωq.

AΘfνα, 24 lovoυαoιoυ 2013

ol γπoYFΓo]

AN^nΛΗPΩτHΣ\tιcYPΓoΣ EPΓAΣ|AΣ,KoIΝΩN|KHΣ
o|Kα{oMκΩΝ AΣoM|ΣnΣ KAiΠFoNo|AΣ

xPHΣToΣΣτAlkoγPAΣ |oANN}|ΣBPoYτΣHΣ

10, τιq διoτdξεξ τoυ 6ρθρoυ 4 τoυ v. 4109/2013 -Kο.
τιiργηοη και oυγxωνευoη voμικωv πρoοιiπων τoυ
Δημoobυ και τoυ ευριjτερoυ δημ6oιoυ τoμdo - Σιj-
αrααη Γevικι]q Γρoμματε[αq για το oυvrovιoμd τoυ
κυβeρvητικoιi 6ργoU και ιiλλοq διατciξειq, (ΦEK 16/A.),
απoφαoiζoυμε:
τη μετovoμασ(o τoυ |voτιτoιjτoυ EπαγYελματιΚiq

ΚατΦτισηq (|.E.K.) Ναυπλ(oυ τoU Yπouργεioυ ToUρι-
oμoιj [τdωq oργαvιαμod Toυριαrικi1g Εκπαiδευαηq και
Kατdρτισηq (o.Τ.E.κ.Ι' πou ιδριiΘηκε με την υτf αριΘμ'
13896/9-,11-2010 (ΦEK 17B9lB.) απ6φαoη τωv YπouρYιiv
oικovoμικ6v και Πoλιτιομoιj Kαι Τoυρισμoιj, σε *l.El(.
ΠΕΛoΠoNΝ|-{ΣoY", και ηv μeτεγκατdαrοοfl τoυ oτo
Aργoq.

|-1 απ6φooη αυτf1 vo δημooιεuΘεi ατηv Eφημερiδα τηq
Kυβερvησεωq,

Aθf]vα, 1 Φeβρouαριoυ 2013

OI YNOYPTOI

ANAnΛΗPΩ'.ΙΣ YnoγP.oΣ
o1κoΝoλ,!|κΩΝ τoYgΣΜoY

xpt{ΣToΣΣτAikoγpAΣ οΛΓAΚEΦAΛoΓlANN}t
YΓEιAΣ

ANΔPEAΣ ΛγKoYPEΝTZoΣ
+O- --------+--------

AριΘμ, 1660
Mετovoμαo(α και μeτεγκατdαταoη τoυ |voτιτoιjτoυ

Eπαγγελμoτικiξ Kατdρτιoηq (|.E.K.) ΝαUπλ(oυ τoU
τ6ωq oτE,K.

o| γnoγPΓo|
o|KoΝoMικΩN . τoYP|ΣMoY

,Ε1ovιοq 
υπ6ψη:

1. Τιq διατdξειξ τoU dρΘρoυ 24 του v. 3105/2ο03 .τoU-
ριαrικf1 εκπα(δευoη κoι κoτdρτιαη, ρυΘμioειq γιo τov
τoυριoμ6 και dλλεq διoτ6ξειq, (ΦΕκ 29lA,), 6πωq ια1ιiει.

2 Tιq διατ6ξειq τou 6ρ0ρoU 12 τoU v. 387912010 "Avιi-
πτUξη τηq Aια BιoU [,dΘηoηq και λoιπdq διατdξειζ, (ΦEK
163lA.), 6πωq τρoπoπoι{Θηκε και ι<r1ι1ει,

3' τoν ν' 327al2004 "Aρμοδι6τητεq τoυ Yπoυργε[oυ
Τouριατικfq AvdΙπυξηφ (ΦEK 187/AJ,

4, Tο Π,δ. 85/20.12 ;|δρυση Kαι μετovoμαoiα YπoυργεL
ωv, με-rαφcρ6 και κατdργηoη υπηρεoιιiv" (ΦEK 141lA,),
oπωq ισXUει.

5 To πδ. 86/2012 "Διoριoμ6ξ Yπoυργι6ι Avαπληρωτ6V
Yπoυργιilv και YφυπoUργ6v" (ΦΕκ 141/A-).

6' τηv υn, oριΘμ, γ4B/9-7-2012 αn6φαση τoυ nρωΘυ-
πoυργoιj .κοΘoρισμ6q αρμoδιoτiτων τoU Avαπληρω-
τη Yπoυργoιi oικovoμικωv XρηστoU Σταiko6ρα, (ΦΕK
21a5β,''

Z τηv υn, oριΘμ,13896i9J1-2010 oπΦoση των γπoυρ-
γιiv oικovoμικι6v και Πoλιτιoμoιi κοι Toυριαμoιi.1δρυοη
ι.Ξ.K. ειδικ6τηταξ "MαγειριKiq T6Xvηq, στo εκπαιδeυτf1.
ριo τoυ oΤEK Ναuπλιou, (ΦEK 1789/8,),

B. Tηv Uri oριθμ, 106/9.4-2ο12 oπΦαση Δ,Σ. o.t.E.K, γιo
τηv μετεγκoτdoταoη τωv EΠAΣI|Eκ Nαuπλ(oυ αro Aρ.
γoq Kαι τηv Uri αριΘμ, 2B3Λ9l0-2012 oπdφoση τoU Δ,Σ.
τoυ oΙ.E.K. για τηv μετovoμασιο τωv ΕΠAΣ/IEK Νoυ.
πλioυ οε EΠAΣ/|EK Πελoπovιfooυ με dδρα τo AρYoq,

9. To γεγovι5q 6τι αnιl τιq διοτdξειξ τηq απ6ιραoηq
ουτfq δεv πρoκαλεiται δαπdvη oε βdρoζ τoυ κρατικoιi
πρoijπoλoγιoμo6.

Τρoπoπoiηoη τηξ Uπ, οριθμ. ,16655/22J22006 απ6φα.
oηq YπoυργoιJ Toυριoτικfq Avιiπτυξηq "Διαδικασ(α
αvαγvιirριoηq ιαματικι6v φuoικιfiv π6ρωv" (Φ.Ξ.K, B.
1932), 6πωq ισXιjει,

|{ γΠoYPΓoΣ ToYp|ΣMoγ
,Exovταq 

υπΦη;
,1. τηv παρ, 3 τoυ dρΘρou 4, ηv παρ,2 τoU dρΘρoυ 5

και τo ιiρΘρο 10 τoυ v. 3498/2006 .Avdτπυξη ιαματικoιi
τoυριoμoιi και dλλεg διατdξειq, (Φ.E,K. A, 230).

2. To v, 3861/2010 "Ev(qυαη τηq διαφdvειαq με ηv
υπoxρεωτικl1 αvιiρτηoη v6μωv και πρdξεωv τωv κυβερ.
vητικ6v, διoικητιKliV και αυτoδιoικητικιirv oργdvωv oτo
διαδfκτυo "Πρ6γρoμμα Διαfγεια, κoι λoιπdq διατdξειg,
(Φ.E,κ. A, n2.},

3' τo ν' 327012004 "Φμoδι6τητεq τov Yπoυργεioυ
Toυριοτικfiq Avdπτυξηg και Θdματo τoυριομoιλ (Φ,Ε.K,
A, 187), dπωξ ισχιioι.

4. Tηv υτi αρ.Θψ 1665512212.2006 απ6φ0ση Yπoυρ-
γoιi Τoυριατικf1q Avdπτυξηq "Διαδκαo[α αvαγvιiριoηq
ιαματικιilv φuoικιiv πι5ρωv" (Φ.E.K, B. 1932) 6πωq τρo-
πoπoιfΘηκε με τηv υπ aριΘμ.17414l21Q'2009 απ6φooη
Yπoυργoι1 Toυριoτικτlq AvdπτUξηq *τρoπoπoiηοη τηg υπ'
αρι0μ,,16655/2212.2006 απ6φασηq YnoUργoιi TοUρισrιKηq
Av6τπυξηq.Διαδικoο[α αvαγvιiριoηq φυoικ6v ιαμoτικιjlv
πΦων" (Φ,E.Κ, B. 1931), (Φ,E.K, B. 2215) και ια1ιiει'

5, τηv υπ αριΘμ, 134al1l0.2012 απ6φαση γπoυργoυ
Touριoμoιi "Συγκριiτηoη τηq Eπιτρoπfq Πφαταofαq |α-

ματικιiv Φυoικιiv Π6ρωv τoυ dρΘρoυ 10 τoυ Ν. 3498/2006
(Φ,E,K. A. 230)" (Φ.E,K, Y,o,Δ,Δ., 4σ).

6. Τo απ6 6.12-20.12 πρακτικ6 τηq 6ηq Σuvεδρiαοηq τηq
Ξπιτρonfq Πρoσrασιαq |αματικ6v ΦυσιK{iv Π6ρωv με τo
oπoio oπoφαoioτηκε oμι5φωvα η τρoπoπoiηoη τηq υπ,
αριΘll' 16655 122122006 απ6φασηq Yπoυργoιi Toυριαrικfq
Avdmυξηq "|1q61xqoiα αvαγvο1ριοηq ιαματικιilv φυoικιiv
πΦωv, (Φ'E,K, B, 1932), 6πωq ιo1ιjει.

(6)(s)


