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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Παράταση χρόνου - έγκριση συγχώνευσης - ολοκλήρωση της αριθμ. 16985/ΔΒΕ 2029/22-12-2006/
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 421/Β΄/27-03-2007) απόφασης υπαγωγής του επιχειρηματικού σχεδίου της
επιχείρησης ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε πρώην «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ- Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ» η οποία έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi), όπως
ισχύει.
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

3

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

4

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διορθώσεις σφάλματων στην αριθμ. 163/13692
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με θέμα «ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε
εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

Αρ. Φύλλου 590

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16899 - 09/02/2018
(1)
Παράταση χρόνου - έγκριση συγχώνευσης - ολοκλήρωση της αριθμ. 16985/ΔΒΕ 2029/22-12-2006/
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 421/Β΄/27-03-2007) απόφασης
υπαγωγής του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε πρώην «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ- Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ» η οποία έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 (άρθρο 3, παράγραφος
1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi), όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με την αριθμ. 10392/29/01/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
5/02/2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η παράταση χρόνου,
η συγχώνευση και η ολοκλήρωση του επιχειρηματικού
σχεδίου της επιχείρησης ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε πρώην «Α.
ΚΑΛΠΙΝΗΣ- Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ», η οποία είχε υπαχθεί με την
αριθμ. 16985/ΔΒΕ 2029/22-12-2006/ν. 3299/2004 (ΦΕΚ
421/Β΄/27-03-2007) απόφαση υπαγωγής, όπως ισχύει,
στο πλαίσιο του ν. 3299/2004 (Άρθρο 3, παράγραφος 1,
περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).
• Εγκρίνεται η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης
της επένδυσης μέχρι την 30-11-2016 (ημερ. έγκρισης της
συγχώνευσης από ΓΕΜΗ), η οποία γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4399/2016
(ΦΕΚ 117/Α΄/22-6-2016).
• Εγκρίνεται η συγχώνευση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΒΕΕ με την
εταιρεία CORUS-ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ Α.B.E.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Μετά τη συγχώνευση
η επωνυμία της εταιρείας παραμένει η ίδια «ΕΛΑΣΤΡΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥ-
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ΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΣΤΡΟΝ
Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 121572960000 (πρώην αριθμό Μ.Α.Ε. 7365/06/Β/86/32).
• Εγκρίνεται η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δαπάνες
(5837/ΔΒΕ547/29-4-2013 απόφαση τροποποίησης), τις
πιστοποιηθείσες δαπάνες της τελικής έκθεσης του οργάνου ελέγχου (115072/ΔΒΠ 2017/02-11-2016) ύστερα
από τις προτεινόμενες διορθώσεις επί της έκθεσης και τα
συμπληρωματικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν με μείωση κόστους στο ποσό των 12.829.887,79 €, σύμφωνα
με το άρθρο 85 παρ. 2 και παρ. 13 περ. β του ν. 4399/2016
(ΦΕΚ 117/Α΄/22-6-2016) όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 22 του ν. 4479/2017 και ισχύει.
• Εγκρίνεται η ολοκλήρωση και η οριστικοποίηση
του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης της εταιρίας
«ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» στο ποσό 12.829.887,79 ευρώ.
- Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 30-11-2016.
- Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των
τριών εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών
(3.207.471,95 ευρώ), ποσοστό 25% του συνολικού προϋπολογισμού.
- Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των
τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (4.490.460,73 ευρώ), ποσοστό 35% του συνολικού
προϋπολογισμού.
- Η επιχείρηση υποχρεούται στη διατήρηση 121,91
μόνιμων θέσεων απασχόλησης εκφρασμένων σε Ε.Μ.Ε.
για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης,
όπως αυτή αναφέρεται στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1α ν. 4242/2014
(ΦΕΚ 50/Α΄/28-2-2014) και το άρθρο 85 παρ. 10β του
ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α΄/22-6-2016) και τις διατάξεις
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
• Εγκρίνεται η παρακράτηση ποσού 22.452,30 ευρώ
(0,5% * 4.490.460,73 ευρώ) για την μη επίτευξη του
στόχου για αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό
5% κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου σε
σχέση με τον κύκλο εργασιών του έτους 2005 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 του
ν. 3299/04 όπως ισχύει.
• Εγκρίνεται η παρακράτηση ποσού ενίσχυσης
80.000,00 ευρώ (4 ΕΜΕ * 5 έτη * 4.000 ευρώ) για τη μη
δημιουργία των μισών νέων θέσεων εργασίας. Προβλέπονταν συνολικά 8 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας σε
ΕΜΕ κατά την ολοκλήρωση σύμφωνα με την απόφαση
υπαγωγής.
• Εγκρίνεται η παρακράτηση ποσού ενίσχυσης
159.964,00 ευρώ (38,09 ΕΜΕ * 12 μήνες * 350 ευρώ) για
τη μη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
Προβλέπονταν η διατήρηση συνολικά 160 μονίμων θέσεων εργασίας σε ΕΜΕ σύμφωνα με την υπαγωγή μείον
121,91 μόνιμες θέσεις σε ΕΜΕ κατά την ολοκλήρωση.
• Εγκρίνεται η μερική κατάπτωση εγγυητικής της
Εθνικής Τράπεζας με αριθμ. 191/702582-3 ύψους
2.518.506,06 ευρώ για το ποσό των 351.057,49 ευρώ (πλέ-
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ον των νόμιμων τόκων υπολογιζομένων από την ημέρα
καταβολής της επιχορήγησης) που είναι η διαφορά της
εισπραχθείσας επιχορήγησης ποσού 4.579.101,91 ευρώ
και του ποσού των 4.228.044,42 ευρώ (4.490.460,73 262.416,30) που είναι η αναλογούσα επιχορήγηση μετά
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και του αιτήματος τροποποίησης της εταιρίας και της αντίστοιχης
παρακράτησης.
• Εγκρίνεται η επιστροφή της εγγυητικής της Εθνικής
Τράπεζας με αρ. 191/702582-3 ύψους 2.518.506,06
ευρώ, μετά την καταβολή του ποσού των 351.057,49
ευρώ (πλέον των νόμιμων τόκων υπολογιζόμενων από
την ημέρα καταβολής της επιχορήγησης).
Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 6-12-2017.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 22817/ Ν1
(2)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ. Α΄/01-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
18/τ. Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και
άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ.
3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/
10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ. Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ. Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ. Β΄/03-04-2013).
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4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/
12-12-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1584/τ. Β΄/21-06-2013).
5. Την με αριθμ. Φ.2.Β/72469/Δ5/09-05-2014 (ΦΕΚ
1314/τ. Β΄/23-05-2014) απόφαση χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 108574/Δ2/07-7-2015 (ΦΕΚ
1558/τ. Β΄/24-7-2015) υπουργική απόφαση.
6. Την με αριθμ. ΔA/59782/04-11-2016 (240ης/
03-11-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ σε συνδυασμό με την αριθμ.
129818/Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/τ. Β΄/1-10-2013) υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια».
7. Τις με αριθμ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 54103/Δ2/31-3-2016 και με
αριθμ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 6992/Ν1/16-1-2018 αιτήσεις της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τα
συνημμένα δικαιολογητικά.
8. Το αριθμ. 125/2016 ΠΔ (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.Β/72469/Δ5/
09-05-2014 (ΦΕΚ 1314/τ. Β΄/23-05-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου,
η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 108574/Δ2/
07-7-2015 (ΦΕΚ 1558/τ. Β΄/24-7-2015) υπουργική απόφαση, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας και ως προς το
διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Λυκείου για δεκαέξι (16)
αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι επτά (27)
μαθητών έκαστη. Επίσης για μία (1) αίθουσα πληροφορικής και για τρία (3) εργαστήρια.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ Μ.ΕΠΕ».
Το Λύκειο θα λειτουργήσει επί της οδού Ζήνωνος, στα
Σπάτα, με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Αθανασίου Ασημίνα.
Η απόφαση αυτή ισχύει και για το σχολικό έτος 20162017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 22823/Ν1
(3)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ
244/τ. Α΄/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ. Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
18/τ. Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και
άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και
της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ
8/τ. Α΄/10-01-14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων ... και άλλες διατάξεις» και του
άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15-05-2014)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ. Β΄/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ. Β΄/3-04-2013).
4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ...
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/12-12-2012).
5. Την με αριθμ. Φ.2.Β/72472/Δ5/09-05-2014 (ΦΕΚ
1312/τ. Β΄/23-05-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ», η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 94588/
Δ1/15-6-2015 (ΦΕΚ 1353 /τ. Β΄/3-7-2015) υπουργική
απόφαση.
6. Τις με αριθμ. ΥΠΠΕΘ 54112/Δ1/31-03-2016, 59874/
Ν1/6-4-2017 και 6988/Ν1/16-1-2018 αιτήσεις της νομίμου εκπροσώπου της « ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
7. Την με αριθμ. ΔA/69622/23-12-2016 απόφαση θετικής διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το αριθμ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.Β/72472/Δ5/
09-05-2014 (ΦΕΚ 1312/τ. Β΄/23-05-2014) άδεια ίδρυσης
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με την με
αριθμ. 94588/Δ1/15-6-2015 (ΦΕΚ 1353 /τ. Β΄/3-7-2015)
υπουργική απόφαση ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας
και ως προς το διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Δημοτικού
Σχολείου για είκοσι (26) αίθουσες διδασκαλίας, τρία (3)
εργαστήρια και μία (1) αίθουσα πληροφορικής . Συγκεκριμένα δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας
είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών έκαστη, μία (1) αίθουσα
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) μαθητών
και είκοσι τρεις (23) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Δημοτικού Σχολείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ Μ.ΕΠΕ».
Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού Ζήνωνος, στα Σπάτα, με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
την Αθανασίου Ασημίνα.
Η απόφαση αυτή ισχύει και για το σχολικό έτος 20162017.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 2/10871/0004

(4)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22.04.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).
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4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών » (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23.09.2015).
5. Την αριθμ. 2/17805/0022/13.03.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 662/Β΄) με θέμα: «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4 και της
παρ. 1α του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄),
όπως ισχύει».
6. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 142/2017
«της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών
προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον
Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α΄
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων».
6. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
7. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, σε τρεις (3) υπαλλήλους του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του
Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.
8. Το αριθμ. 2/91740/0004/19.12.2017 έγγραφο της
Αυτοτελούς Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.
9. Την αριθμ. ΔΟΔΑ0000434ΕΞ2018/11.01.2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης που αφορά μεταξύ άλλων υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΠΠΚΗ-ΓΤΞ).
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(2.200 €) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23 - 110 και ΚΑΕ 0511,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για δύο (2) δημοσιογράφους που
απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς
και για μία (1) μόνιμη υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών που κατέχει οργανική θέση στο ανωτέρω Γραφείο,
από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 30.06.2018
για μέχρι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.
2. Η κατανομή των ωρών, θα γίνεται με απόφαση του
Δ/ντή του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών, και σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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Αριθμ. 2/10868/0004
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/8 22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).
4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23-9-2015).
5. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 142/2017
«της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών
προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον
Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α΄
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
7. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών,
προκειμένου η υπηρεσία να αντιμετωπίσει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.
8. Το με αριθ. ΜΕΕ 0013554ΕΞ2017/12-12-2017 έγγραφο της Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου.
9. Την αριθ. ΔΟΔΑ0000434ΕΞ2018/11.01.2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΠΠΚΗ-ΓΤΞ).
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(14.000 €) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-110 και ΚΑΕ
0511 του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για δεκαεννέα (19) υπαλλήλους της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 30-06-2018, για μέχρι 120
ώρες συνολικά ο καθένας.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
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τέχουν και περισσότεροι καθώς και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου της Μονάδας. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί
στην Αυτοτελή Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιωθεί εγγράφως στη Δ/νση
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη του
προϊσταμένου της Μονάδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην αριθμ. 163/13692 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 267/Β΄/1-2-2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
α) στη σελίδα 4204 στις Α και Β στήλες διορθώνεται
στο άρθρο 6 η αρίθμηση ως κάτωθι:
εσφαλμένο:
«Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν εργαζόμενοι στο
Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση
εργασίας καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού
Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι.). Επιπλέον των παραπάνω
προϋποθέσεων, οι συμβουλές που θα παρέχουν πρέπει
να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο
εργάζονται.
Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την
κείμενη εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και
ειδικών μορφών στο πλαίσιο λειτουργίας των φορέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αντίστοιχων Αναπτυξιακών Εταιρειών.
β) Να συμμετέχουν στη νομική οντότητα ή να απασχολούνται σε αυτή με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον
τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, εκ των οποίων οι δυο (2) τουλάχιστον να είναι
Γεωτεχνικοί.
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γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής, η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής και
η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση.
γα) Να διαθέτει έδρα στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.
γβ) Να δραστηριοποιείται σε προσδιορισμένο γεωγραφικά χώρο έως δύο όμορες Περιφερειακές Ενότητες.
δ) το νομικό πρόσωπο και τα μόνιμα στελέχη αυτού
δεν πρέπει:
δα) να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών
εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
δβ) να είναι μέτοχοι σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών
και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
δγ) να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και
κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
Πιστοποιημένος Γ.Σ. που μετέχει ή εργάζεται σε Φ.Π.Γ.Σ.
δεν δύναται να μετέχει ή να εργάζεται παράλληλα και σε
άλλο Φ.Π.Γ.Σ. ή σε ατομική επιχείρηση.»
ορθό:
«3. Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν εργαζόμενοι στο
Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση
εργασίας καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού
Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.). Επιπλέον των παραπάνω
προϋποθέσεων, οι συμβουλές που θα παρέχουν πρέπει
να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο
εργάζονται.
4. Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την
κείμενη εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και
ειδικών μορφών στο πλαίσιο λειτουργίας των φορέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αντίστοιχων Αναπτυξιακών Εταιρειών.
β) Να συμμετέχουν στη νομική οντότητα ή να απασχολούνται σε αυτή με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον
τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, εκ των οποίων οι δυο (2) τουλάχιστον να είναι
Γεωτεχνικοί.
γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής, η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής και
η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση.
γα) Να διαθέτει έδρα στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.
γβ) Να δραστηριοποιείται σε προσδιορισμένο γεωγραφικά χωρο έως δυο όμορες Περιφερειακές Ενότητες.
δ) το νομικό πρόσωπο και τα μόνιμα στελέχη αυτού
δεν πρέπει:
δα) να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών
εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
δβ) να είναι μέτοχοι σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών
και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
δγ) να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και
κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
5. Πιστοποιημένος Γ.Σ. που μετέχει ή εργάζεται σε
Φ.Π.Γ.Σ. δεν δύναται να μετέχει ή να εργάζεται παράλληλα και σε άλλο Φ.Π.Γ.Σ. ή σε ατομική επιχείρηση.
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β) στη σελίδα 4205 στις Α και Β στήλες διορθώνεται
στο άρθρο 8 η αρίθμηση ως κάτωθι:
εσφαλμένο:
«Το ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για
την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου της
αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται, βάσει των οποίων καταρτίζεται πίνακας συμμετεχόντων στο εισαγωγικό πρόγραμμα
επιμόρφωσης του άρθρου 7. Η αίτηση εξετάζεται εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
της από την Επιτροπή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει σχετικά τον
ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο
οποίος οφείλει να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Εάν
ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο
διάστημα η αίτηση απορρίπτεται.
Μετά την υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος
επιμόρφωσης, οι ανωτέρω Επιτροπές εισηγούνται στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, για τους
ενδιαφερόμενους που έλαβαν τη «Βεβαίωση επιτυχούς
παρακολούθησης» την πιστοποίηση ή μη και την εγγραφή τους ή μη στα Μητρώα του άρθρου 9 της παρούσας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει επί της εισήγησης της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ ή
ο νόμιμος αναπληρωτής του υπογράφει και χορηγεί το
αντίστοιχο πιστοποιητικό, με βάση την απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου.
Οι νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φ.Π.Γ.Σ.
υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, τα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των
παρ. 4α, 4β, και 4γ του άρθρου 6 της παρούσας καθώς
και υπεύθυνη δήλωση για την παρ. 4δ του άρθρου 6 της
παρούσας και παράβολο εγγραφής ύψους 20 €.
Ειδικότερα:
i. Για την παρ. 4α και για την απόδειξη της νόμιμης
σύστασης και εκπροσώπησης, η ενδιαφερόμενη νομική
οντότητα προσκομίζει, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Για την παρ. 4β, η ενδιαφερόμενη νομική οντότητα
προσκομίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο - Ειδικότητα- Θεματικές Ενότητες – Αριθμός Μητρώου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), τις
συμβάσεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα
με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000
(ΦΕΚ 286Α΄/2000).
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Οι Επιτροπές της παρ. 4 του παρόντος άρθρου εξετάζουν την πληρότητα και το περιεχόμενο αυτών και εισηγούνται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, την πιστοποίηση ή μη της ενδιαφερομένης νομικής
οντότητας και την εγγραφή της ή μη στα Μητρώα του
άρθρου 9 της παρούσας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του
ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει επί της εισήγησης της
Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
υπογράφει και χορηγεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό, με
βάση την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, ο ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει σχετικά το νόμιμο εκπρόσωπο
της οντότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο
οποίος οφείλει να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Εάν
δεν ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο διάστημα η αίτηση
απορρίπτεται.»
ορθό
«4. Το ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές
για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου
της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται, βάσει των οποίων
καταρτίζεται πίνακας συμμετεχόντων στο εισαγωγικό
πρόγραμμα επιμόρφωσης του άρθρου 7. Η αίτηση εξετάζεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της από την Επιτροπή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ο ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει
σχετικά τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο διάστημα η αίτηση απορρίπτεται.
Μετά την υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος
επιμόρφωσης, οι ανωτέρω Επιτροπές εισηγούνται στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, για τους
ενδιαφερόμενους που έλαβαν τη «Βεβαίωση επιτυχούς
παρακολούθησης» την πιστοποίηση ή μη και την εγγραφή τους ή μη στα Μητρώα του άρθρου 9 της παρούσας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει επί της εισήγησης της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ ή
ο νόμιμος αναπληρωτής του υπογράφει και χορηγεί το
αντίστοιχο πιστοποιητικό, με βάση την απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου.
5. Οι νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 4 της
παρούσας που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φ.Π.Γ.Σ.
υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των
παρ. 4α, 4β, και 4γ του άρθρου 6 της παρούσας καθώς
και υπεύθυνη δήλωση για την παρ. 4δ του άρθρου 6 της
παρούσας και παράβολο εγγραφής ύψους 20 €.
Ειδικότερα:
i. Για την παρ. 4α και για την απόδειξη της νόμιμης
σύστασης και εκπροσώπησης, η ενδιαφερόμενη νομική
οντότητα προσκομίζει, τα κατά περίπτωση νομιμοποι-
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ητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.
ii. Για την παρ. 4β, η ενδιαφερόμενη νομική οντότητα
προσκομίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο - Ειδικότητα- Θεματικές Ενότητες – Αριθμός Μητρώου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), τις
συμβάσεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα
με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000
(ΦΕΚ 286Α΄/2000).
Οι Επιτροπές της παρ. 4 του παρόντος άρθρου εξετάζουν την πληρότητα και το περιεχόμενο αυτών και εισηγούνται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, την πιστοποίηση ή μη της ενδιαφερομένης νομικής
οντότητας και την εγγραφή της ή μη στα Μητρώα του
άρθρου 9 της παρούσας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του
ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει επί της εισήγησης της
Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
υπογράφει και χορηγεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό, με
βάση την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, ο ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει σχετικά το νόμιμο εκπρόσωπο της
οντότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος
οφείλει να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Εάν δεν ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο διάστημα η αίτηση απορρίπτεται.»
γ) στη σελίδα 4206 στην Α στήλη διορθώνεται στο
άρθρο 8 η αρίθμηση ως κάτωθι:
εσφαλμένο:
«α) Κατά της απορριπτικής απόφασης πιστοποίησης
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν, της σχετικής απόφασης. Η ένσταση
υποβάλλεται στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, και εξετάζεται από
το Διοικητικό του Συμβούλιο.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ,
αφού προβεί σε έλεγχο όλων των υποβληθέντων στοιχείων, αποφασίζει αιτιολογημένα, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης και
κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο.
γ) Αντίστοιχη με τα (α) και (β) διαδικασία ακολουθείται
σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης και των δικαιολογητικών της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Η ένσταση κατατίθεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της νομικής
οντότητας του άρθρου 4, παρ. 3 της παρούσας.»
ορθό:
«6. α) Κατά της απορριπτικής απόφασης πιστοποίησης
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοι-
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νοποίησης σε αυτόν, της σχετικής απόφασης. Η ένσταση
υποβάλλεται στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, και εξετάζεται από
το Διοικητικό του Συμβούλιο.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ,
αφού προβεί σε έλεγχο όλων των υποβληθέντων στοιχείων, αποφασίζει αιτιολογημένα, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης και
κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο.
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γ) Αντίστοιχη με τα (α) και (β) διαδικασία ακολουθείται
σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης και των δικαιολογητικών της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Η ένσταση κατατίθεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της νομικής
οντότητας του άρθρου 4, παρ. 3 της παρούσας.
(Από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
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