
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλή-
ρωση – οριστικοποίηση του κόστους και πιστο-
ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΑΞΕ» που υλοποιή-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004 
και επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

2 Κριτήρια Μοριοδότησης Μελών Επιτροπής Παρα-
κολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου 
(Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι) στα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

3 Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Φοιτητών στη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

4 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δή-
μου Καλαμάτας.

5 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«BRETAS ΕΠΕ» με δ.τ. «BRETAS LTD» ( ) στο καθε-
στώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των 
άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α’ κύκλος), 
όπως ισχύει.

6 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-
σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Β.Α.ΚΡΕ.Λ Α.Ε.» ( ) στο 
καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα 
των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύ-
κλος), όπως ισχύει.

7 Τροποποίηση της 5/Συν. 2η/13-01-2017 απόφα-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 696 τεύχος Β΄.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλή-

ρωση – οριστικοποίηση του κόστους και πιστο-

ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

επένδυσης της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥ-

ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΑΞΕ» που υλοποιή-

θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004 

και επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

    Με την απόφαση 68479/ΥΠΕ/4/01058/Ε/ν.3299/2004/ 
25.6.2018 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης

α) τροποποιείται η παρ. β) του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 
28648/ΥΠΕ/4/1058/E/ν.3299/2004/29.6.2007 απόφασης 
υπαγωγής (Β΄ 1903) λόγω παράλειψης της αναγραφής 
του αριθμού των υφιστάμενων ΕΜΕ της επιχείρησης, 
ως κάτωθι:

«Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που 
θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης 
μέχρι το 3ο έτος της λειτουργίας της και οι οποίες προσ-
διόρισαν και την βαθμολογία κατά την αξιολόγηση του 
αντίστοιχου κριτηρίου είναι 15 (15 ΕΜΕ). Ο δε συνολικός 
αριθμός των θέσεων απασχόλησης που θα προκύψει 
στην εταιρεία μετά και από την ολοκλήρωση της επέν-
δυσης θα είναι 504 - ΕΜΕ 325 (υφιστάμενες θέσεις 489 - 
ΕΜΕ 310)»,

β) πιστοποιείται η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του 
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ 
ΑΞΕ», που αφορά στον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχει-
ακού συγκροτήματος "ΑΡΙΩΝ" 5* δυναμικότητας 380 
κλινών - 199 δωματίων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551), στο Δήμο 
Βουλιαγμένης του Ν. Αττικής, με τους εξής όρους:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
30η.1.2009.

2. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα 
εκατομμυρίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα 
εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (12.077.169,36 €).

3. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα 
δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (3.019.292,34 €), 
που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού ενισχυόμε-
νου κόστους της επένδυσης.

4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών χι-
λιάδων εκατόν πενήντα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών 
(3.623.150,81 €), που αποτελεί ποσοστό 30% του συνο-
λικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

5. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα τεσσά-
ρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι ενός 
λεπτών (5.434.726,21 €), που αποτελεί ποσοστό 45% του 
συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 200 Δωμάτια – 
350 κλίνες.

7. Οι συνολικές θέσεις εργασίας για τη χρονική περί-
οδο 2/2009 έως 1/2010 (σύμφωνα με τις υποβληθείσες 
μισθοδοτικές καταστάσεις) ανήλθαν σε 458,91 ΕΜΕ.

Πληρείται ο όρος της παρ. β’, του άρθρου 6 και της 
παρ. στ’, του άρθρου 7, της απόφασης υπαγωγής περί 
διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και δη-
μιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργα-
σίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης 
(>317,5 ΕΜΕ) και,

γ) αποδεσμεύεται η κατατεθείσα με αριθμό 
040/20/706130-7/22.11.2007 εγγυητική επιστολή της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ύψους 1.208.047,50 €, 
που αφορά στην εκταμίευση προκαταβολής ποσοστού 
30% της εγκριθείσας επιχορήγησης στην «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΑΞΕ», γιατί ο λόγος για τον οποίο 
είχε εκδοθεί έχει πλέον εκλείψει.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 
του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους δύο 
εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λε-
πτών (2.524.925,81 €) στην επένδυση με την απόφαση 
υπαγωγής 28648/ΥΠΕ/4/1058/E/ν.3299/2004/29.6.2007
(Β’ 1903), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το ποσό αυτό προκύπτει ως διαφορά, μετά από την 
αφαίρεση του ποσού που έχει καταβληθεί ως προκατα-
βολή ύψους ενός εκατομμυρίου ενενήντα οκτώ χιλιάδων 
διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (1.098.225,00 €), από το 
σύνολο της επιχορήγησης, ύψους τριών εκατομμυρίων 
εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ 
και ογδόντα ενός λεπτών (3.623.150,81 €), όπως αυτή 
οριστικοποιείται με την παραπάνω απόφαση.

Η αριθμ. 68479/ΥΠΕ/4/01058/Ε/ν.3299/2004/ 25.6.2018 
απόφαση εκδόθηκε κατόπιν Γνωμοδότησης (615η συ-
νεδρίαση στις 10-1-2018, θέμα Β4) της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7, του 

ν.4399/2016 και την υπουργική απόφαση 77685/21-07-
2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ-
θρου 27 του ν.4399/2016 και καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας της» (Β’ 2335), όπως ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

      Αριθμ. K1/116011 (2)
Κριτήρια Μοριοδότησης Μελών Επιτροπής Πα-

ρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έρ-

γου (Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι) στα Σχολεία Δεύ-

τερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. του άρθρου 27 ν. 4186/2013 

(ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71/Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτι-
κού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας 
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 
188/Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ-
παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/2013) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των».

6. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α’/2015) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων…………».

7. Το π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β’/2014) υπουρ-
γική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας 
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).», όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του 
Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης 
και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

11. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
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γραφής “Με εντολή Υπουργού”, “Με εντολή Αναπλη-
ρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους 
Γενικούς/Διοικητικό…….. και ορισμός κυρίων διατακτών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

12. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

13. Την αριθμ. πρωτ. 17569/9-12-2016 απόφαση 
«Ένταξη της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρί-
ας (ΣΔΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002546, Κωδικό Έργου 
2016ΣΕ34510096 της ΣΑΕ 3451 (αρ. πρωτ. 69641/
22-06-2017 ΑΔΑ:ΩΑΩΙ465ΧΙ8-9Β5), στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Α. Ορίζουμε ως κριτήρια Μοριοδότησης των Μελών 
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαι-
δευτικού Έργου (Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι) στα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

 ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ Σ.Δ.Ε.*
(Διευθυντή ή Εκπαιδευτικού ή Επιστημονικού Υπεύθυνου ή Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου)
*Αποκλείονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στα ΣΔΕ (ως διευθυντές, 
υποδιευθυντές, εκπαιδευτικοί)
(Στα πεδία 2.1 και 3.1 μοριοδοτείται διδακτική και διοικητική εμπειρία, αντίστοιχα, πέραν της προαπαιτούμενης)
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 14

1.1.Α Διδακτορικό 9

1.1.Β Μεταπτυχιακό 6

1.1.Γ Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς 
φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι) 5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, 
στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια 
λιγότερο.
• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. 6

1.2.Α Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2

1.2.Β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων
Σ.Δ.Ε.) (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2

1.2.Γ Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, 
εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται 
όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013)

15

2.1 Στα Σ.Δ.Ε.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)
Δεν μοριοδοτείται η πριν τον διορισμό στην τυπική εκπαίδευση
αναγνωρισμένη προϋπηρεσία

7

2.2 Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4
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2.3 Στην τυπική εκπαίδευση
(διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος , με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 14
3.1 Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6) 6

3.2 Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4

3.3 Στην τυπική εκπαίδευση ( Διευθυντής – Υποδιευθυντής) και στα Δ.Ι.Ε.Κ. / 
Δ.ΣΕΚ (Διευθυντής – Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

• Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
• Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια 
χρονική περίοδο.
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5
4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
4.1.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
4.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5
4.1.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 2
4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
4.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 0,5
4.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 0,75
4.2.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 1
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο
• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 2
4.3 Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΠΕΘ

ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 3

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10
Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71/Α’/2010) και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.
1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του 
υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού σε θέματα που άπτονται της 
διδακτικής και της φιλοσοφίας του προγράμματος σπουδών, καθώς επίσης και η ικανότητα εμψύχωσης και 
ανατροφοδότησής του.
2. Η διαδικασία περιλαμβάνει:
Α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε.
3. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά 
(αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και 
μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή 
συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, 
συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση.

ΣΥΝΟΛΟ: 64
6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
6.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Από 0-6 μήνες
Από 6-12 μήνες
Από 12-18 μήνες
Από 18-24 μήνες
Από 24 μήνες και πάνω

2%
4%
6%
8%
10%
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6.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό  
επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
Γονείς τρίτεκνων οικογενειών
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)
Μέλη πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς και τέκνα)
ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

10%
10%
10%
10%

Β. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί βάσει της σχετικής εγκυκλίου με αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/
Β’/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφί-
ων στελεχών της εκπαίδευσης» και όπως προβλέπεται στην αριθμ. Κ1/10226/21-01-2015 απόφαση Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας” 
(ΣΔΕ) στο ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)»

Οι τριμελείς επιτροπές μοριοδότησης και συνεντεύξεων θα περιλαμβάνουν από δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Δια Βίου Μάθησης της ΓΓΝΓΔΒΜ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

        Αριθμ. 436/2018 (3)
Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Φοιτητών στη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 17η Μαΐου 2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 7 του ν. 4001/2011 

«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή κι δίκτυα μετα-
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄/ 
179/22.8.2011), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 149 παρ. 
4 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ 139/2001 «Κανονισμός Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 121).

3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσλη-
ψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ Α΄175/1996), 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 «Δι-
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογι-
κές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’/16.12.2015), και ιδίως 
τα άρθρα 7 παρ. 1, 10 παρ. 1 και 14 του νόμου, όπως 
ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονο-
μικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 232), και ιδίως 
το άρθρο 40 αυτού, όπως αυτό ισχύει.

6. Το γεγονός ότι οι δαπάνες που προκαλούνται από 
την εφαρμογή της παρούσας για την πρόσληψη φοιτη-
τών που εκτελούν πρακτική άσκηση σε ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Προϋπολογισμό της ΡΑΕ για το οικονο-
μικό έτος 2018 και για καθένα από τα επόμενα έτη, όπως 
θα διαμορφωθεί από τις ανάγκες τις ΡΑΕ.

Σκέφθηκε ως εξής
Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 

40 του ν. 4001/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
149 παρ. 4 του ν. 4495/2017: « Η ΡΑΕ μπορεί να απα-
σχολεί στη Γραμματεία της φοιτητές που εκτελούν 
πρακτική άσκηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας ή του εξωτερικού. Ο τρόπος επιλογής των 
ασκούμενων φοιτητών, ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές 
συνθήκες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης καθορί-
ζονται από τη ΡΑΕ. Η αμοιβή των ασκούμενων φοι-
τητών καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ ως ποσοστό 
των αποδοχών νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Το ποσοστό αυτό 
δεν υπερβαίνει το 60% και η σχετική δαπάνη βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Αρχής. Οι φοιτητές κατά τη 
διάρκεια της άσκησής τους δεν αποκτούν κανένα άλλο 
δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής και 
ασφαλίζονται μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος 
και ασθενείας.».

Επειδή, ως προς την αμοιβή των ασκούμενων φοιτη-
τών, το άρθρο 40 παρ. 7 του ν. 4001/2011 προβλέπει 
για τους ασκούμενους φοιτητές ότι «…Η αμοιβή των 
ασκούμενων φοιτητών καθορίζεται με απόφαση της 
ΡΑΕ ως ποσοστό των αποδοχών νεοπροσλαμβανόμε-
νου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 
Το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 60% και η σχετική 
δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής….» Οι 
αποδοχές δε του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) προβλέπονται στο 
ν. 4354/2015, ο οποίος έχει πεδίο εφαρμογής και στο 
προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ. Ειδικότερα, το άρ-
θρο 7 παρ. 1 περίπτ. β΄ (Πεδίο Εφαρμογής) του νόμου 
ορίζει ότι: «Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι 
μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς 
και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισμένου χρόνου των Ανεξάρτητων Διοι-
κητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του 
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άρθρου 14 του ν. 4270/ 2014 (Α` 143)», το άρθρο 10 παρ. 
1 (Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου στην Υπηρεσία) ότι: 
«Ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία 
με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας 
στην οποία ανήκει […]» και τέλος, στο άρθρο 14 (Βασι-
κός μισθός) ορίζεται ότι: «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός 
του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια 
ογδόντα (780) ευρώ. […] 2. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 
1 των κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται με 
βάση το ποσό των 780 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με 
τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι 
στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Δ.Ε. 1,10
Τ.Ε. 1,33
Π.Ε. 1,40

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως 
άνω κατηγοριών διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέ-
σως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από 
τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με τους 
ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια με το συντελεστή 
0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία 
και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία.».

Επειδή, η σχετική δαπάνη για την πρόσληψη των 
ασκούμενων φοιτητών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο 
τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ, αποφασίζει:

1. Κατά την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στη ΡΑΕ 
φοιτητών, είτε αυτοί προέρχονται από Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας, είτε αυτοί προέχονται από Πανεπιστήμια του 
Εξωτερικού, να καταβάλλεται μηνιαίος μισθός 600 ευρώ 
στους προπτυχιακούς φοιτητές και 700 ευρώ στους με-
ταπτυχιακούς φοιτητές.

2. Η αμοιβή αυτή των ασκούμενων φοιτητών στη 
Γραμματεία της ΡΑΕ καταβάλλεται στο τέλος εκάστου 
ημερολογιακού μήνα.

3. Η χρονική διάρκεια της συμφωνούμενης πρακτικής 
άσκησης του φοιτητή καθορίζεται σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο οικείο Πρόγραμμα Σπουδών και στον 
Οργανισμό του Ιδρύματος του φοιτητή. Μετά τη λήξη 
της προβλεπόμενης κάθε φορά διάρκειας ισχύος, η συ-
νεργασία θα λήγει αυτοδικαίως χωρίς καμία απολύτως 
υποχρέωση έγγραφης ειδοποίησης προς τον φοιτητή.

4. Ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών καθορίζεται από τις υπάρχουσες κάθε φορά ανάγκες 
της ΡΑΕ και από την κάλυψη της σχετικής πίστωσης του 
Προϋπολογισμού της ΡΑΕ. Υπέρβαση της σχετικής πί-
στωσης δεν επιτρέπεται.

5. Ως προς τη διαδικασία επιλογής, η ΡΑΕ δύναται να 
απασχολεί φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των της χώρας ή του εξωτερικού, που θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για εκπόνηση πρακτικής άσκησης στη Γραμ-
ματεία της με σχετική αίτησή τους, επισυνάπτοντας το 
βιογραφικό τους σημείωμα, εφόσον το επιστημονικό 
αντικείμενο των σπουδών τους είναι συναφές με το έργο 
της Αρχής.

6. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται 
στους χώρους εργασίας/εγκαταστάσεις της ΡΑΕ.

7. Οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν 
απαρέγκλιτα το ωράριο εργασίας της Αρχής, τους Κανο-
νισμούς Ασφαλείας και Υγείας της Εργασίας που ισχύουν 

στη ΡΑΕ, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που 
ισχύει για το προσωπικό της Γραμματείας της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

(4)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δή-

μου Καλαμάτας.

            Με την 249Β/3.5.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 
του ν.4483/2017 οι οποίες αντικατέστησαν τις όμοιες του 
άρθρου 8 παρ.1 του ν.4368/2016, αφού υποβλήθηκε στο 
Δήμο η αριθμ. 13229/28.3.2018 αίτηση του υπαλλήλου 
Τσιγαρίδη Αθανασίου του Κωνσταντίνου και η ως άνω 
(249Β/2018) απόφαση κρίθηκε νόμιμη, κατόπιν ελέγχου 
νομιμότητας, με την αριθμ. 99279/25.5.2018 απόφαση 
μας (ΑΔΑ: ΨΙ3ΡΟΡ1Φ-ΒΜΣ), αυξάνεται το ωράριο ερ-
γασίας του υπαλλήλου Τσιγαρίδη Αθανασίου του Κων-
σταντίνου ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων που υπηρετεί στα 
ΚΔΑΠ του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, από τέσσερις 
(4) σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως.

(Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καλαμάτας για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης από 
3.5.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 139747/11.7.2018).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

(5)
      Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«BRETAS ΕΠΕ» με δ.τ. «BRETAS LTD» ( ) στο καθε-

στώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των 

άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α' κύκλος), 

όπως ισχύει.

    Με την 2717/Π05/7/00005/Γ/ν.4399/2016 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν.4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότε-
ρα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα 
των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α' κύκλος) επενδυτικού 
σχεδίου που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας επε-
ξεργασίας - τυποποίησης επιτραπέζιων ελαιών με γραμ-
μές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής 
νέων προϊόντων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
10.39.18, Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός 
από πατάτες), φρούτων, καρπών με κέλυφος και άλλων 
βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή συντηρη-
μένων σε ξίδι ή οξικό οξύ, συνολικού επιλέξιμου κόστους 
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ίσου με 2.996.202,38 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμε-
νου κόστους ίσου με 2.996.202,38 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή 
της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
(Για Συμβατική Επένδυση)
ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 1.348.291,07 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επεν-
δυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφε-
ρειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις
(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκα-
τάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις
(άρθρο 11, παρ. 1)

35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύ-
ει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%
Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς MME
(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκα-
τάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις
(άρθρο 11, παρ. 2)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύ-
ει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκα-
τάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις
(άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύ-
ει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
12,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 11,00 
βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκε-
ντρώνει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το 
καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

(6)
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-

σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Β.Α.ΚΡΕ.Λ Α.Ε.» ( ) 

στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικό-

τητα των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ 

κύκλος), όπως ισχύει.

Με την 117/ Π05/7/00016/Γ/ν.4399/2016 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν.4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότε-
ρα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα 
των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού 
σχεδίου που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό σφαγεί-
ου με θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας 
(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.11.99.01, Υπη-
ρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων, συνολικού 
επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.486.396,44 € ευρώ και συ-
νολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.486.396,44 € 
ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Γ. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Γ 247.891,73 €

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
(Για Συμβατική Επένδυση)
ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 261.697,50 €

Δ.2. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
(Για Επένδυση
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης)
ΣΥΝΟΛΟ Δ.2 159.289,17 €

E. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Ε 0,00 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του 
Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 

651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 

εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(άρθρο 11, παρ. 1)

35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει 
για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%
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Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ
(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(άρθρο 11, παρ. 2)
50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει 
για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(άρθρο 11, παρ. 2)
100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει 
για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-

γηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
6,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 10,00 
βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκε-
ντρώνει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το 
καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 526 (7)
                 Τροποποίηση της 5/Συν. 2η/13-01-2017 απόφα-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 696 τεύχος Β΄.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 32/09-07-2018)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- της παρ. 1 του άρθρου 51, των άρθρων 53 επ., των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 60, των παρ. 1, 2 και 3 του άρ-
θρου 68 και της παρ. 10 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 
(ΦΕΚ 85 Α΄),

- των παρ. 12, 13 και 14 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 34 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α΄),

- των άρθρων 33, 42, 43, 44 και 53 του ν. 4445/2016 
(ΦΕΚ 236 Α΄),

- της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 
Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 
20 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄),

- του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 10 του 
ν.4337/2015 και ισχύει,

- των άρθρων 67 και 79 του ν. 4270/2014.

2. Την αριθμ.  Δ.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
καθώς επίσης και τις με αριθμ. πρωτ.Δ9/13781/4467/24-
03-2017 (ΦΕΚ 157/τ.ΥΟ.Δ.Δ./31-3-2017) και οικ. 37148/
Δ1/13152/04-07-2018 (ΦΕΚ 382/τ.ΥΟ.Δ.Δ./04-07-2018) 
τροποποιητικές αυτής.

3. Το άρθρο 16 της υπουργικής απόφασης Φ21/ 1639/
14-10-1998 (ΦΕΚ 1129 τεύχος Β΄) για τον κανονισμό λει-
τουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης τ. ΙΚΑ.

4. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 11317/3547/
9-3-2017 (ΦΕΚ 1643/B΄/15.5.2017) σχετικά με τον καθο-
ρισμό υπηρεσιών του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ τ. ΕΤΑΑ, 
οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες 
του ΕΦΚΑ.

5. Το άρθρο 27 του Κανονισμού Οικονομικής Οργά-
νωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑ (ΦΕΚ 1720/
Β΄/2017).

6. Την αριθμ. 5/Συν.2η/13-01-2017 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α., περί εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων στον Διοικητή, στους Υποδιοικητές και 
υπηρεσιακούς παράγοντες (ΦΕΚ 696 τεύχος Β΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ 
και για λόγους εύρυθμης και ενιαίας λειτουργίας όλων 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΟΙΔ/Φ.ΕΙΣ/46/04-07-2018 εισήγη-
ση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 
Υποστήριξης του ΕΦΚΑ, με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 5/Συν. 2η/13-01-2017 απόφασης του Δ.Σ. ΕΦΚΑ».

9. Τις απόψεις των μελών.
10. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση 

της Υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/Συν.2η/13-01-2017 

απόφασής του, σχετικά με την παράγραφο: «Έγκριση διε-
νέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμών με συνοπτικές 
διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός ή απλή συλλογή 
προσφορών) ή με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (εξαι-
ρετική ή απευθείας ανάθεση) αξίας μέχρι ποσού 3.000€ 
κατά είδος», που αφορά στους Διευθυντές των Περιφε-
ρειακών Οργανικών Μονάδων του τέως ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και 
των Τοπικών Οργανικών Μονάδων του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, 
που στη χωρική τους αρμοδιότητα ανήκουν οι νεοσύ-
στατες υπηρεσίες των ΠΕΚΑ καθώς και τα περιφερειακά 
τμήματα ή γραφεία του τέως ΕΤΑΑ και του τέως ΟΓΑ και 
οικονομικά θα υποστηρίζονται από τις ανωτέρω μονά-
δες, ως εξής:

Η αξία (διαγωνισμών ή διαδικασιών διαπραγμάτευσης) 
προσαυξάνεται επιπλέον κατά 3.000€ κατ’ είδος για τα 
ΠΕΚΑ, 1.000€ κατ΄ είδος για τα Περιφερειακά Τμήματα 
και 500€ κατ’ είδος για τις ανάγκες των Περιφερειακών 
Γραφείων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ανω-
τέρω μονάδων.

Β) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διοικητής

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036232408180008*
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