
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/ 
66166/22-06-2016 (ΦΕΚ 1850/τ. Β’/24-06-2016) 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Σύστημα Δια-
χείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγ-
χου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρ-
μόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 
έτους 2016-2017, συγχρηματοδοτούμενης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εται-
ρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 
για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

2 Τροποποίηση απόφαση Υπαγωγής, Ολοκλήρωση - 
οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 
εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ».

3 Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, 
κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες που υπάγο-
νται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

4 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυ-
τής, πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει-
τουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΛΥΚΟ-
ΜΗΤΡΟΣ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004.

5 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής, 
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί-
ας της επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ-
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011.
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 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/ 

66166/22-06-2016 (ΦΕΚ 1850/τ. Β'/24-06-2016) 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με 

θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Πα-

ρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρ-

μογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής 

και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, συγ-

χρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-

κό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου 

για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προ-

γραμματική Περίοδο 2014-2020».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α') «Καταβο-
λή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλή-
λων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των 
δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο 
ταμείο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α') «Ανα-
μόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νό-
μου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες 
διατάξεις» και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της Ελληνι-
κής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/τ. 
Α.Ε.-Ε.Π.Ε./1985).

5. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') «Νέα αρχιτεκτονική 
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και τις εκδιδό-
μενες κατ' εξουσιοδότηση του σχετικές κανονιστικές 
πράξεις και εγκυκλίους.

6. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α') «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

7. Το Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α') «Ανάπτυξη Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

8. Την παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 262/Α') «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομί-
ας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

9. Τον Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α') «Είσοδος, διαμονή και 
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια», όπως ισχύει.

10. Τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α') «Ειδικές ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά-
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α') «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.

12. Το άρθρο 41 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α') «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», 
που αφορά σε «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοι-
νοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

13. Το Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α') «Περί Κωδικός Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013, «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 
του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

16. Την υπ' αριθμ. C(2014) 3542 - 23/05/2014 απόφαση 
της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμ-
φώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελε-
στική απόφαση C(2014)6582 - 24/09/2014 σχετικά με 
την διόρθωση της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).

17. Την υπ' αριθμ. C(2014)10128 - 17/12/2014 απόφα-
ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (Κωδικός 
CCI 2014GR05M9OP001).

18. Την υπ' αριθμ. C(2014)10174 - 18/12/2014 απόφα-
ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδο-
νίας Θράκης (Κωδικός 2014GR16M2OP014).

19. Την υπ' αριθμ. C(2014)10167 - 18/12/2014 απόφα-
ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
(Κωδικός 2014GR16M2OP002).

20. Την υπ' αριθμ. C(2014)10180 - 18/12/2014 απόφα-
ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 
(Κωδικός 2014GR16M2OP006).

21. Την υπ' αριθμ. C(2014)10183 - 18/12/2014 απόφα-
ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας (Κωδικός 
2014GR16M2OP003).

22. Την υπ' αριθμ. C(2014)10173 - 18/12/2014 από-
φαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
(Κωδικός 2014GR16M2OP007).

23. Την υπ' αριθμ. C(2014)10172 - 18/12/2014 από-
φαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ηπείρου (Κωδικός 
2014GR16M2OP004).

24. Την υπ' αριθμ. C(2014)10165 - 18/12/2014 απόφα-
ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Κωδι-
κός 2014GR16M2OP009).

25. Την υπ' αριθμ. C(2014)10161 - 18/12/2014 από-
φαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 
(Κωδικός 2014GR16M2OP005).

26. Την υπ' αριθμ. C(2014)10166 - 18/12/2014 από-
φαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 
(Κωδικός 2014GR16M2OP008).

27. Την υπ' αριθμ. C(2014)10170 - 18/12/2014 από-
φαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττικής (Κωδικός 
2014GR16M2OP012).

28. Την υπ' αριθμ. C(2014)10164 - 18/12/2014 από-
φαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 
(Κωδικός 2014GR16M2OP010).

29. Την υπ' αριθμ. C(2014)10179 - 18/12/2014 από-
φαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
(Κωδικός 2014GR16M2OP013).

30. Την υπ' αριθμ. C(2014)10175 - 18/12/2014 από-
φαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτης (Κωδικός 
2014GR16M2OP011).

31. Την υπ' αριθμ. 70313/ΕΥΘΥ 646 (ΦΕΚ 1467/Β'/2015) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι-
λίας και Τουρισμού με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθηση Δράσεων 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του άρθρου 15 παρ. 6 
του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ'αριθ. οικ. 
36952/1275/20.5.2008 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β'986), όπως ισχύει.»

32. Την υπ' αριθμ. 53684/ΕΥΘΥ 460 (ΦΕΚ 948/Β'/2015) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Διάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του 
άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014».
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33. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις αναδιάρθρωσης 
των ΕΥΔ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων με αριθμ: 32674/ΕΥΘΥ 330 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης και 32679/ΕΥΘΥ 333 για 
την ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου (ΦΕΚ 714/Β'/2015), 32677/ΕΥΘΥ 332 
για την ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και 32668/ΕΥΘΥ 
326 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης (ΦΕΚ 716/Β'/2015), 32663/
ΕΥΘΥ 323 (ΦΕΚ 712/Β'/2015) για την ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής 
Μακεδονίας, 32681/ΕΥΘΥ 335 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής 
Ελλάδας και 32675/ΕΥΘΥ 331 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Θεσσαλίας 
(ΦΕΚ 713/Β'/2015), 32666/ΕΥΘΥ 324 για την ΕΥΔ ΠΕΠ 
Νοτίου Αιγαίου και 32667/ΕΥΘΥ 325 για την ΕΥΔ ΠΕΠ 
Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 717/Β'/2015), 32670/ΕΥΘΥ 327 
για την ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής και 32672/ΕΥΘΥ 329 για την 
ΕΥΔ ΠΕΠ Πελοποννήσου (ΦΕΚ 715/Β'/2015), 32680/ΕΥΘΥ 
334 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και 32671/ΕΥΘΥ 
328 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 791/Β'/2015).

34. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α') με θέμα: «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτι-
σμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετα-
φορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

35. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α') με θέμα: «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

36. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α') «Α) Για τη Διαχείρι-
ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012(ΕΕ 
L 156/16.6.2012) και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίησης 
του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότε-
ρα την παρ. 12 του άρθ. 58, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
69 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α') «Επείγουσες διατάξεις για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

37. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β'/ 
15.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει.

38. Την υπ' αριθμ. Υ28/08.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β'/ 
09.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξιου 
Π. Τσίπρα, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

39. Την υπ' αριθμ. Π1β/οικ.14951/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/ 
Β') απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋ-
ποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργι-

κής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχει-
ρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, 
Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

40. Την υπ' αριθμ. Π2β/οικ.14957/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β') 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέ-
σεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απα-
σχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) από Δημοτι-
κές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, 
Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δι-
καίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

41. Την υπ' αριθμ. Π2β/οικ.2808/15.07.1997 (ΦΕΚ 645/Β') 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋπο-
θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-
Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης 
βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερ-
δοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει.

42. Την υπ' αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ.116847/26.11.2002 
(ΦΕΚ 1519/Β') απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοι-
ας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπια-
κών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές 
επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, 
Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

43. Την υπ' αριθμ. 16065/17.04.2002 (ΦΕΚ 497/Β') κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας «Πρότυ-
πος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών.».

44. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαί-
σιο που αφορά στην λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονη-
πιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. 
Μ.Ε.Α).

45. Την υπ' αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/27/13947/16.06.2010 
(ΦΕΚ 854/Β'/17-06-2010) υπουργική απόφαση με θέμα: 
«Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας "Εναρμόνιση Οι-
κογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης - Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η οποία 
διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών».

46. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως τις 
διατάξεις του ΚΦΑΣ.

47. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋ-
ποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, 
έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλο-
ποίηση της πράξης που αφορά στην παροχή σε πρό-
σωπα ωφελούμενα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας 
βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.
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48. Την υπ' αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166/
22-06-2016 (ΦΕΚ 1850/τ. Β'/24-06-2016) απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με 
θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολού-
θησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 
έτους 2016-2017, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού 
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

49. Την υπ' αριθμ. 16/οικ.661/ΕΥΣΕΚΤ/ 74397/ 
13-07-2016 (ΦΕΚ 2188/τ. Β'/14-07-2016) απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 16/οικ.578/ΕΥ-
ΣΕΚΤ/66166/22-06-2016 (ΦΕΚ 1850/τ. Β'/24-06-2016) 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξι-
ολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία 
Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, συγχρηματοδο-
τούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαί-
σιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

50. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥ-
ΣΕΚΤ/66166/22-06-2016 (ΦΕΚ 1850/τ. Β'/24-06-2016) 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, όπως ισχύει ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 8 παρ. 8, το οποίο προστέθηκε με το στοιχείο 
7 της υπ' αριθμ. 16/οικ.661/ΕΥΣΕΚΤ/74397/13-07-2016 
(ΦΕΚ 2188/τ. Β'/14-07-2016) υπουργικής απόφασης, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
αρμόδιου για τα θέματα ΕΣΠΑ, να χορηγήσει πρόσθετα 
voucher, των οποίων η συνολική αξία δε θα υπερβαίνει 
τη διαφορά μεταξύ της αξίας των voucher που θα ενερ-
γοποιηθούν μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2016 και του ύψους 
του προϋπολογισμού, προς τους υποψηφίους οι οποίοι 
συμμετείχαν στη σχετική πρόσκληση που εξέδωσε η 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τον κύκλο της δράσης 2016-2017 και 
δεν έλαβαν voucher λόγω εξάντλησης του προβλεπό-
μενου προϋπολογισμού.»

2. Στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθενται τα εξής 
εδάφια: «Οι υποψήφιοι αυτοί, μετά από σχετική πρό-
σκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα πρέπει να δηλώσουν την 
πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλ-
λοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του 

Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί 
αποδοχής του/των τέκνου/τέκνων τους στην περίπτωση 
που τους χορηγηθεί voucher.

Τα vouchers θα χορηγηθούν στους ανωτέρω υποψη-
φίους από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε σύμφωνα με την μοριοδό-
τηση που έχει ήδη διενεργηθεί, μέχρι την εξάντληση 
του πρόσθετου προϋπολογισμού. Οι λεπτομέρειες της 
διαδικασίας θα καθορισθούν στην πρόσκληση που θα 
εκδώσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥ-
ΣΕΚΤ/66166/22-06-2016 (ΦΕΚ 1850/τ. Β'/24-06-2016) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξι-
ολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία 
Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, συγχρηματο-
δοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 
πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυ-
ξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» 
όπως ισχύει.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευ-
σής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

(2)
    Τροποποίηση απόφαση Υπαγωγής, Ολοκλήρωση - 

οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 

εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ-

ΑΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ».

  Με την υπ’ αριθμ. 103251/ΥΠΕ/5/02143/Ε/Ν.3299/04/
05-10-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού, α) τροποποιείται τα άρθρα 2 της 
υπ’ αριθμ. 9609/ΥΠΕ/5/02143/Ε/Ν. 3299/2004/ 
27/12/2010 απόφασης του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΦΕΚ 748 Β/06-
05-2011) ως προς τη μετοχική σύνθεση και το μέγεθος 
της εταιρείας και β) πιστοποιείται η ολοκλήρωση -οριστι-
κοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής λει-
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τουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕ-
ΡΟΥ ΑΕ», και η τήρηση των όρων της υπ' αριθμ. 59609/
ΥΠΕ/5/02143/Ε/Ν.3299/2004/27/12/2010 απόφασης του 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΦΕΚ 748 Β/06-05-2011), που αναφέρεται 
στην ίδρυση αιολικού πάρκου στο Δήμο Βαλτετσίου του 
Νομού Αρκαδίας, με τους εξής όρους: 

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα 
εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(19.400.000,00 €). 

(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τεσσά-
ρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(4.850.000,00 €), που αποτελεί ποσοστό 25,00 % του συ-
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (7.760.000,00 €), που αποτελεί ποσοστό 40,00 % 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. 

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χι-
λιάδων ευρώ (6.790.000,00 €) που αποτελεί το 35,00 % 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Η συνολική δυναμικότητα του αιολικού πάρκου 
ανέρχεται σε 32.809.610,40 kWh/έτος. 

(στ) Η συνολική ισχύς του αιολικού πάρκου ανέρχεται 
σε 14,2 MW με αποδιδόμενη ισχύ 12,4 MW. 

(ζ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 01/11/2013.
(η) Οι νέες εξαρτημένες θέσεις εργασίας ανέρχονται 

σε 0,94 ΕΜΕ. 
(θ) Η επιβολή κύρωσης ύψους 1% επί της αναλογού-

σας επιχορήγησης, για την μη ενημέρωση της Υπηρεσί-
ας σχετικά με την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της 
εταιρίας.

Η καταβολή του ποσού των επτά εκατομμυρίων επτα-
κοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (7.760.000,00 €) έχει ήδη 
γίνει σε βάρος του λογαριασμού του έργου με κωδικό 
2010ΣΕ02480000 και ονομασία έργου "Ενισχύσεις Βιομ. 
Βιοτ. Ξενοδ. κ.λπ. επιχειρήσεων Ν. 3299/2004" της ΣΑΕ 
24/8, του ΠΔΕ 2013 με την προσκόμιση εγγυητικών επι-
στολών.

Η επιχείρηση «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ» υποχρεούται 
στην επιστροφή ποσού εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακο-
σίων ευρώ (77.600,00€), ως αχρεωστήτως καταβληθέν, 
στον υφιστάμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικό λογα-
ριασμό «Αδιάθετα Υπόλοιπα (020) Φυσικών Προσώπων 
Παρελθόντων Ετών» 23/310020000002003 με αναγραφή 
στην εντολή μεταφοράς του έργου Π.Δ.Ε. 2016 ΣΕ 024/8.

Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει την Υπηρεσία 
σε περίπτωση που συνδεθούν και άλλοι παραγωγοί στον 
ίδιο υποσταθμό προκειμένου να τροποποιηθεί το απο-
δεκτό κόστος των έργων υποδομής και να επιστραφεί 
μέρος της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδο-
τική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του 
νόμου 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21-07-2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός 
του τρόπου λειτουργίας της» (Β 2335).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2/80051/0004 (3)
    Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, 

κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες που υπά-

γονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174) 

«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντι-
κό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.».

β) Του Π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

2. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/6.11.2014 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κατα-
νομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικό-
τητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής 
Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» (Β' 3013), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/54821/0004/13.6.2016 
όμοια (Β' 1911).

3. Την αριθ. ΔΟΜ/οικ. 33689/22.12.2014 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης.

4. Την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας
5. Την ανάγκη ανακατανομής των οργανικών θέσε-

ων προσωπικού εντός των Υπηρεσιών που υπάγονται 
απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών με σκοπό την 
ορθολογική κατανομή τους, σύμφωνα με τις υφιστάμε-
νες υπηρεσιακές ανάγκες και τις συντελεσθείσες υπη-
ρεσιακές μεταβολές.

6. Τη σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Μονά-
δας Εσωτερικού Ελέγχου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Α. Κατανέμουμε ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα 
στις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό 
Οικονομικών, τις θέσεις προσωπικού, όπως αυτές προσδι-
ορίζονται στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/6.11.2014 
απόφαση «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπι-
κού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δίκαιου κατά κατηγορία, κλάδο και 
ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής 
Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» (Β' 3013), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/54821/0004/13.6.2016 
όμοια (Β' 1911) ως εξής:
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Β. α) Oι θέσεις της παραγράφου Α μπορούν να καλυ-
φθούν τόσο από μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου 
Οικονομικών όσο και από προσωπικό αυτού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

β) Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργα-
νικής θέσης των ειδικοτήτων (ΠΕ) και (ΔΕ) Εφοριακών, 
(ΠΕ) και (ΔΕ) Δημοσιονομικών, (ΠΕ) Διοικητικού Οικονο-
μικού, (ΠΕ) και (TE) Πληροφορικής, (ΠΕ) Μηχανικών, (ΠΕ) 
Χημικών, (ΠΕ) Φυσικών, (TE) Διοικητικού Λογιστικού, (ΔΕ) 
Διοικητικού, (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ και (ΔΕ) Οδηγών του 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που πε-
ριέχονται στο άρθρο 116 του Π.δ. 111/2014, αυτή μετα-
τρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης 
κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο προσμετράται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016 
Ο Υπουργός 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

(4)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυ-

τής, πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει-

τουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΛΥ-

ΚΟΜΗΤΡΟΣ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις 

διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ' αριθμ. 1846/27-09-2016 απόφαση του ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της 
επένδυσης της επιχείρησης «ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Α.Ε.» (Απόφα-
ση Υπαγωγής ΙΕ/3911/45317/Π05/5/00371/Ε/Ν. 3299/04/ 
16-10-2006) που αναφέρεται στη δημιουργία μονάδας πα-
ραγωγής μεταλλικών κατασκευών, στη θέση Άνω Σπαρτιά 
Σέσκλου Μαγνησίας, περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας.

Διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιήθηκε το συνολικό και ενισχυόμενο κό-

στος της επένδυσης στο ύψος του 1.784.000,00 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό 514.791,91 

ευρώ που αποτελεί ποσοστό 29% του συνολικού κό-
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
1.784.000,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
588.720,00 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 33% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους 1.784.000,00 ευρώ.

Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό των 
680.488,09 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 38% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους 1.784.000,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, που προ-
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 04-03-2016.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας, που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορί-
στηκε η 04-03-2016.

Εγκρίνεται η αποδέσμευση της αριθ. GRH098473 εγ-
γυητικής επιστολής της ALPHA BANK, σύμφωνα με την 
1846/27-09-2016, Απόφαση Ολοκλήρωσης Επένδυσης, 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν. 3299/2004.

Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, ανέρχονται σε εκατόν 
έξι (106).

Για τα ως άνω, δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Πε-
ριφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ 

Ι

(5)
   Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής, 
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί-
ας της επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ-
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.  3908/2011.

  Με την υπ' αριθμ. 1856/29-09-2016 απόφαση του ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της 
επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑ-
ΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Απόφαση Υπαγωγής ΙΕ/441/
ΠΟ5/6/00073/Σ/Ν.3908/2011/26-08-2014) που αναφέρεται 
στην τεχνολογική αναβάθμιση και παραγωγή νέου προϊό-
ντος μονάδας χαλβαδοποιίας στο 6ο χλμ παλαιάς εθνικής 
οδού, Λάρισας-Βόλου, περιφερειακής ενότητας Λάρισας.

Διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιήθηκε το συνολικό και ενισχυόμενο κό-

στος της επένδυσης στο ύψος των 510.374,00 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 331.743,10 

ευρώ που αποτελεί ποσοστό 65% του συνολικού κό-
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
510.734,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
178.630,90 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 35% του συ-
νολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν-
δυσης ύψους 510.734,00 ευρώ.

Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό των 0 ευρώ που 
αποτελεί ποσοστό 0% του συνολικού κόστους της ενισχυ-
όμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 510.734,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, που προ-
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 08-04-2016.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας, που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορί-
στηκε η 08-04-2016.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη-
σης, ύψους 89.315,45 ευρώ.

Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, αντιστοιχούν σε 72,3 
ΕΜΕ.

Για τα ως άνω, δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Πε-
ριφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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