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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3613/2007 «Ρυθμί−
σεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23.11.2007),
περί πιστοποίησης εκπαιδευτικών δομών, προγραμμά−
των επιμόρφωσης και επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ
26/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3345/2005 «Οι−
κονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
ρύθμιση διοικητικών θεμάτων».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση δια−
τάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι−
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
6. Την υπ’ αριθμ. 3446 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
(συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 20/8.10.2008).
7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
«Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης»

9

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην 7152/54758 και στην
υπ’ αριθμ. 8483/65096 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, που δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ Β΄ 2228/31.10.2008 ............................................ 10

1. Καθιερώνεται «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρ−
φωσης», που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
Σκοπός του «Συστήματος» είναι η βελτίωση της ποι−
ότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης και η υποστήριξη των διαρθρωτικών και θε−
σμικών αλλαγών μέσω της βελτίωσης των γνώσεων και
δεξιοτήτων των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού.

33822

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Ως «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης»
ορίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνθέτει με
συνοχή τρεις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες:
α) την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών
β) την πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και
κατάρτισης
γ) την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκ−
παιδευομένων.
Οι συνιστώσες αυτές εξυπηρετούν την επίτευξη του
σκοπού του Συστήματος, όπως αυτός εξειδικεύεται από
τη διαμόρφωση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών
από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 2
Όργανα Υποστήριξης του «Συστήματος Πιστοποίησης
της Επιμόρφωσης».
Όργανα υποστήριξης του «Συστήματος Πιστοποίησης
της Επιμόρφωσης» είναι:
1. Οι Επιτροπές Υποστήριξης της Εφαρμογής του Συ−
στήματος (ΕΠΥ): Οι Επιτροπές Υποστήριξης της Εφαρ−
μογής του Συστήματος, αποτελούν Ομάδες Εργασίας
με αρμοδιότητα την αξιολόγηση των Φακέλων που υπο−
βάλλονται προς πιστοποίηση και την υποβολή σχετικής
εισήγησης προς την ΚΕΠ. Οι Επιτροπές Υποστήριξης
συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1,
περιπτ. δ, του άρθρου 4 του π.δ. 57/2007.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ): Η ΚΕΠ
αποτελεί ανεξάρτητο όργανο με αρμοδιότητα την επο−
πτεία εφαρμογής των αρχών, κριτηρίων και απαιτήσεων
του ανωτέρω Συστήματος, την πιστοποίηση των εκπαι−
δευτικών δομών, την πιστοποίηση των προγραμμάτων
επιμόρφωσης και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξι−
οτήτων καθώς και για οιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται
απαραίτητο για την εφαρμογή του παρόντος Συστήμα−
τος. Η ΚΕΠ έχει την ευθύνη διασφάλισης του αδιάβλητου
και της ποιότητας των συνθηκών και διαδικασιών σε
όλα τα στάδια εφαρμογής του Συστήματος, διατηρώ−
ντας το δικαίωμα ελέγχου όλων των συνιστωσών του
Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Πιστοποίησης
των γνώσεων και των δεξιοτήτων.
Η ΚΕΠ τηρεί βάση δεδομένων για τις εκπαιδευτικές
δομές που πιστοποιούνται, τα πιστοποιημένα επιμορ−
φωτικά προγράμματα καθώς και τις αξιολογήσεις – πι−
στοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων που εκδίδονται
από τις πιστοποιημένες δομές.
Η ΚΕΠ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών και αποτελείται από:
α. Το Γενικό Γραμματέα ΥΠ.ΕΣ./ΕΚΔΔΑ, ως Πρόεδρο
της Κ.Ε.Π.
β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατά−
στασης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημό−
σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. Το Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.
ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
δ. Τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου Επι−
μόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
ε. Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πι−
στοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού
Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
στ. Το Γενικό Διευθυντή της Σχολής Επιμόρφωσης
Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών.

ζ. Τρεις (3) εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ, οριζόμενους
από τη Διοίκησή της.
η. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΝΑΕ, οριζόμενο από τη
Διοίκησή της,
θ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ, οριζόμενο από τη
Διοίκησή της.
Στην ΚΕΠ καλείται να μετέχει ένας εκπρόσωπος ενδια−
φερόμενου Φορέα, θέμα του οποίου αποτελεί αντικείμενο
απόφασης της ΚΕΠ, οριζόμενος από τον ίδιο τον Φορέα.
Αν ο Φορέας συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή Εκ−
παίδευσης, τότε ως εκπρόσωπός του μετέχει το αντίστοι−
χο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαίδευσης.
Με απόφαση του Προέδρου της ΚΕΠ, ορίζεται ένας
υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης και
Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τη γραμματειακή
υποστήριξη της ΚΕΠ.
3. Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ε.): Η Συ−
ντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης είναι η προβλεπόμενη
στις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 57/2007 και συ−
γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
4. Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποι−
ότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: Το Αυ−
τοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας
και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εισηγείται προς
την ΚΕΠ θέματα αρμοδιότητάς της και υποστηρίζει το
Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης μέσα από τις
συναφείς αρμοδιότητες λειτουργίας του.
Άρθρο 3
Μεθοδολογία, Διαδικασία και λεπτομέρειες
Εφαρμογής του «Συστήματος Πιστοποίησης
της Επιμόρφωσης»
1. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Δομών:
Οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρου 85 του
ν. 3528/2007, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοί−
κησης και Αυτοδιοίκησης, άλλες Σχολές του Δημοσίου
(ΝΠΔΔ ή υπηρεσίες του Δημοσίου), τα Πανεπιστήμια
(ΝΠΔΔ), τα ΤΕΙ (ΝΠΔΔ) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Δημόσιας Διοίκησης θεωρούνται πιστοποιημένες εκ−
παιδευτικές δομές.
Κάθε άλλος φορέας, εκτός των ανωτέρω, που παρέχει
εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές υπηρεσίες ως «ανάδο−
χος έργου» που του ανατίθεται από το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3613/2007, πιστοποι−
είται ως εκπαιδευτική δομή εφ’ όσον ανταποκρίνεται
στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα
1 της παρούσας Απόφασης και οι οποίες διακρίνονται
σε τρεις κατηγορίες:
α. Οργάνωση και εμπειρία,
β. Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό,
γ. Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός.
2. Πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κα−
τάρτισης:
Ένα πρόγραμμα πιστοποιείται εφ’ όσον σχεδιάζεται
ή/και υλοποιείται από Πιστοποιημένη, κατά τα ανωτέρω,
εκπαιδευτική δομή και ταυτοχρόνως έχει τις εκπαιδευ−
τικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα
2 της παρούσας απόφασης.
Τα κριτήρια πιστοποίησης επιμορφωτικού προγράμμα−
τος αφορούν τα ακόλουθα δομικά στοιχεία σχεδιασμού
και ανάπτυξης ενός επιμορφωτικού προγράμματος,
όπως αναλύονται στο Παράρτημα της παρούσας:
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α. Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών,
β. Ανάλυση και ιεράρχηση εκπαιδευτικών αναγκών,
γ. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του προγράμματος,
δ. Σχεδιασμός και σύνταξη προγράμματος,
ε. Μέθοδοι και μέσα εκπαίδευσης,
στ. Διδακτικό Προσωπικό του προγράμματος,
ζ. Μέθοδοι και περιεχόμενο αξιολόγησης − πιστοποί−
ησης.
Η πιστοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων πραγ−
ματοποιείται κατόπιν υποβολής προς το Αυτοτελές
Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσω−
τερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., φακέλου επιμορφωτικού
προγράμματος βάσει των οριζόμενων στο Παράρτημα
της παρούσας. Η αίτηση υποβάλλεται από πιστοποιη−
μένες εκπαιδευτικές δομές, κατά τα ανωτέρω οριζόμε−
να. Η αξιολόγηση του Φακέλου πραγματοποιείται από
Επιτροπή Υποστήριξης της Εφαρμογής του Συστήματος
(ΕΠΥ), η οποία παραδίδει στην Κ.Ε.Π. το πόρισμά της,
συνοδευόμενο από σχετική αιτιολόγηση, προκειμένου
η τελευταία να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Η Κ.Ε.Π.
υποβάλλει προς τη Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης
(Σ.Ε.Ε) έκθεση, σε εξαμηνιαία βάση, με τα αποτελέσματα
των αξιολογήσεων που έχει πραγματοποιήσει, προκει−
μένου η Σ.Ε.Ε. να ενημερωθεί και να τα λάβει υπόψη της
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Δεν πιστοποιούνται ως επιμορφωτικά προγράμματα
τα Συνέδρια, τα Συμπόσια και οι Ημερίδες/Διημερίδες.
3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων:
Η αξιολόγηση − πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
αφορά την αντικειμενική μέτρηση σε ατομικό επίπεδο
των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δη−
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού,
που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο πι−
στοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος. Η πιστο−
ποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων οργανώνεται με βάση
τους ειδικούς διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί και
περιγράφονται στο φάκελο του επιμορφωτικού προ−
γράμματος. Η αξιολόγηση − πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων συνδέεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
85 του ν. 3528/2007 Μόρια Επιμόρφωσης. Ως ημέρα επι−
μόρφωσης του εν λόγω άρθρου, λογίζονται επτά (7)
ώρες εκπαίδευσης.
Για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω τηλεκπαί−
δευσης, θα πρέπει να ορίζεται στο φάκελο του προ−
γράμματος η αντιστοίχηση των διδακτικών ωρών τους
με αυτές των επιμορφωτικών προγραμμάτων συμβα−
τικού τύπου.
Η αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτή−
των διεξάγεται από τους ανωτέρω οριζόμενους πιστο−
ποιημένους φορείς και διενεργείται στο τέλος κάθε
πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Για την
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιάζονται εξε−
τάσεις (τεστ) αξιολόγησης − πιστοποίησης. Το περιεχό−
μενο κάθε εξέτασης αξιολόγησης − πιστοποίησης είναι
περιεκτικό ως προς την εκπλήρωση του σκοπού και
των στόχων του επιμορφωτικού προγράμματος. Κάθε
εξέταση πιστοποίησης καταλήγει σε δύο ενδεχόμενα
αποτελέσματα ως προς την επίδοση του εξεταζόμενου:
επιτυχία ή αποτυχία. Η επιτυχία στην εξέταση οδηγεί
στην απόκτηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης ενώ η αποτυ−
χία στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Η ανα−
γνώριση των αντίστοιχων Μορίων Επιμόρφωσης γίνεται
μόνο με την υποβολή της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.
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Οι εξετάσεις αξιολόγησης − πιστοποίησης γνώσεων
και δεξιοτήτων πραγματοποιούνται μέσω Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή ή εντύπου. Η άντληση των θεμάτων γίνεται
μέσω ειδικής βάσης δεδομένων και η σύνθεσή τους σε
τεστ πραγματοποιείται με ειδικό αλγόριθμο.
Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από
της δημοσιεύσεώς της, πλην των διατάξεων της παρ.
3 του άρθρου 3, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν από
15.5.2009.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών
Οι φορείς που παρέχουν εκπαιδευτικές – επιμορφω−
τικές υπηρεσίες, ως «ανάδοχοι έργων» σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3613/2007, πιστοποιού−
νται ως εκπαιδευτικές δομές εφ’ όσον στο σχετικό δι−
αγωνισμό ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες
προδιαγραφών:
α. Οργάνωση και εμπειρία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι δια−
θέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία στο
σχεδιασμό και διαχείριση επιμορφωτικών προγραμμά−
των στον τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Οι
ειδικότερες απαιτήσεις αυτής της κατηγορίας προδι−
αγραφών αφορούν το βαθμό κατανόησης των στόχων
του προκηρυσσόμενου εκπαιδευτικού έργου και την
εκ μέρους τους προτεινόμενη οργάνωση και διοίκηση
του έργου.
β. Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν
το απαιτούμενο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό
για τη διαχείριση του έργου. Ειδικότερα, θα πρέπει να
εξειδικεύσουν τη Διοίκηση του Έργου αναφέροντας την
τεχνογνωσία – εμπειρία του προτεινόμενου Υπευθύνου
Έργου και των μελών της προτεινόμενης Ομάδας Έργου,
με περαιτέρω διάκριση των αρμοδιοτήτων εκάστου
μέλους της. Η καταλληλότητα και η επάρκεια των ανω−
τέρω θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τις σπουδές και
γνώσεις τους, από την επιστημονική τους εξειδίκευση,
από την εμπειρία στη διαχείριση ανάλογων απαιτήσεων
έργων και από το χρόνο που προτίθενται να διαθέσουν
για το έργο.
γ. Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τις κατ’
ελάχιστο απαιτούμενες από τον ανάλογο διαγωνισμό
ιδιόκτητες εκπαιδευτικές υποδομές, οι οποίες είναι δυ−
νατό να συμπληρώνονται με ενοικιαζόμενες. Τόσο οι
ιδιόκτητες, όσο και οι τυχόν ενοικιαζόμενες κτιριακές
υποδομές των υποψηφίων θα πρέπει να αποδεικνύεται
ότι προϋπάρχουν πριν από την ημερομηνία δημοσιοποί−
ησης του σχετικού διαγωνισμού, καθώς επίσης ότι θα
είναι διαθέσιμες καθ’ όλη την προβλεπόμενη χρονική
περίοδο υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου που θα
προκηρύσσεται. Οι κτιριακές υποδομές των υποψηφί−
ων θα πρέπει να συμπληρώνονται με τον απαιτούμενο
για την υλοποίηση και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

έργου εξοπλισμό, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές με
το απαιτούμενο λογισμικό, βιντεοπροβολείς, εκτυπωτές,
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, πίνακες κλπ.
Όλες οι ανωτέρω απαιτούμενες προδιαγραφές θα
πρέπει να τεκμηριώνονται από τους ενδιαφερόμενους
με τα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα, βεβαιώσεις, πι−
στοποιητικά) τα οποία θα είναι υποχρεωμένοι να συ−
μπεριλαμβάνουν στο φάκελο των δικαιολογητικών και
της Τεχνικής Προσφοράς του ανάλογου διαγωνισμού
που θα προκηρύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Πιστοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος
(Περιεχόμενα Πρότυπου Φακέλου)
Τα κριτήρια αξιολόγησης των επιμορφωτικών προ−
γραμμάτων αφορούν τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία
περιέχονται στον Πρότυπο Φάκελο Σχεδιασμού Επιμορ−
φωτικού Προγράμματος:
1. Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών,
2. Ανάλυση και ιεράρχηση εκπαιδευτικών αναγκών,
3. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του προγράμμα−
τος,
4. Σχεδιασμός και σύνταξη προγράμματος,
5. Μέθοδοι και μέσα εκπαίδευσης,
6. Διδακτικό Προσωπικό του προγράμματος,
7. Μέθοδοι και περιεχόμενο αξιολόγησης − πιστο−
ποίησης.
Αναλυτικότερα, τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνο−
νται στον Πρότυπο Φάκελο Σχεδιασμού Επιμορφωτικού
Προγράμματος, σε αντίστοιχα πεδία προς συμπλήρωση,
είναι τα εξής:
α) Ως προς το σχεδιασμό− σύνταξη του επιμορφωτικού
προγράμματος:
• Σχέδιο Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο
οποίο υπάγεται το επιμορφωτικό πρόγραμμα, εφ’ όσον
υπάρχει,
• ομάδα− στόχος,
• σκοπός και στόχοι του προγράμματος,
• ενδεχόμενα καινοτόμος χαρακτήρας προγράμμα−
τος,
• ενότητες και περιεχόμενα του προγράμματος: ειδι−
κοί διδακτικοί στόχοι, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Αναλυτικό
Πρόγραμμα, τεχνικές / εκπαιδευτικά μέσα,
• ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού,
• διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων,
• προφίλ υπευθύνου/ων για τον εκπαιδευτικό σχεδι−
ασμό του προγράμματος
• αναφορά σε διαδικασίες πιλοτικής εφαρμογής του
προγράμματος, εφ’ όσον υπάρχει.
β) Ως προς το διδακτικό προσωπικό του προγράμ−
ματος:
Ο προσδιορισμός του προφίλ και της διαδικασίας επι−
λογής εκπαιδευτών των φορέων που αναφέρονται στο
άρθρο 85 του ν. 3528/2007, πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις οικείες διατάξεις που διέπουν το διδακτικό προ−
σωπικό των φορέων αυτών. Το διδακτικό προσωπικό,
που ανταποκρίνεται στα ανωτέρω, θεωρείται πιστοποι−
ημένο. Ειδικά για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές πι−
στοποιούνται με την ένταξή τους στα Μητρώα Κύριου
Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση

σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσί−
ας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
Ως προς την αξιολόγηση – πιστοποίηση:
α. Των γνώσεων και των δεξιοτήτων:
• ερωτήσεις που αξιολογούν τις γενικές και ειδικές
γνώσεις που αναμένεται να έχουν αποκτήσει οι εκπαι−
δευόμενοι στο τέλος του προγράμματος,
• ερωτήσεις που αξιολογούν τις δεξιότητες των εκ−
παιδευομένων να επιλύουν ζητήματα που προκύπτουν
σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και απορρέουν
από την απόκτηση των παραπάνω γνώσεων.
β. Του επιμορφωτικού προγράμματος:
Προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, ως προς
τον επιστημονικό σχεδιασμό, την οργανωτική στήριξη,
την αξιολόγηση των εκπαιδευτών και άλλα στοιχεία
του προγράμματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2/19060/0025
(2)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ελληνικού Οργανι−
σμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2469/1997 «Περι−
ορισμός και Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
Κρατικών Δαπανών» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/14.3.1997).
2. Το π.δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/10.3.2004).
3. Το υπ’ αριθμ. 3806/452/5.3.2008 έγγραφο της Δ/νσης
Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4. Το υπ’ αριθμ. Β2/648/20.3.2008 έγγραφο της Δ/νσης
Οικονομικού, της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήρι−
ξης του Υπ. Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
Την αύξηση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, του μετο−
χικού κεφαλαίου της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. με την έκδοση ονο−
μαστικών μετοχών ίσης αξίας με το ποσό των εκατόν
δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εβδομήντα οκτώ χιλιά−
δων ευρώ (114.078.000,00€), το οποίο αντιπροσωπεύει
ισόποση επιχορήγηση που καταβλήθηκε από το Γενικό
Κρατικό Προϋπολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν−
δύσεων) οικονομικού έτους 2006.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. 2/4238/0022
(3)
Αναπροσαρμογή ωριαίας αντιμισθίας στο εκπαιδευτι−
κό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις της παραγρ.6 του άρθρου 16 του
ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/2003) «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) παρ.6.
3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/
3.10.2007) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.
5. Την ανάγκη αναπροσαρμογής της ωριαίας αμοιβής
(αποζημίωσης) η οποία διατηρείται στο ίδιο ύψος από
31.12.1996.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται επί πλέον δαπάνη ύψους 4.600.000 € για το έτος
2008, 18.000.000 € για το έτος 2009, 33.500.000 για το
έτος 2010 και 43.200.000 € περίπου για κάθε επόμενο
έτος, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναπροσαρμόζουμε την ωριαία αντιμισθία στο εκπαι−
δευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης, μονίμους, προσωρινούς αναπληρωτές,
ΙΔΑΧ και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για κάθε ώρα
διδακτικής εργασίας και για όλους τους κλάδους εκ−
παιδευτικών, ως εξής:
Α.
Σε 10 € από 1.9.2008.
Β.
Σε 11 € από 1.9.2009
Γ.
Σε 12 € από 1.9.2010
Εξαιρούνται αυτής μόνο οι κατηγορίες των εκπαιδευ−
τικών για τις οποίες η ωριαία αντιμισθία ορίζεται με
ειδικές διατάξεις.
Στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς στους οποίους
καταβαλλόταν η αποζημίωση διδακτικών τριμήνων θα
εξακολουθεί να καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που καταβαλλόταν μέχρι σήμερα.
Οποιαδήποτε προηγούμενη γενική ή ειδική διάταξη
που ορίζει διαφορετικά της παρούσης απόφασης κα−
ταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ οικ. 2/82296/0025
(4)
Εξαίρεση του λογαριασμού No 234339/0 «Ελληνικό Δη−
μόσιο − Λογαριασμός εσόδων από αποκρατικοποιή−
σεις» από τις διατάξεις του ν. 3697/2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 καθώς και των παρα−
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γράφων 1α και 2 του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση
της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος
των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/τ.A΄/ 25.9.2008).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2223/1996 του Συμβουλίου
της 25.6.1996 περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών
και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας, με τον
οποίο εισάγεται και καθιερώνεται στα κράτη−μέλη το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 1995 (ESA 95).
3. Την ερμηνευτική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat),
αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών
1995 (ESA 95), από την οποία προκύπτει ότι τα έσοδα
αποκρατικοποιήσεων δεν αποτελούν έσοδα του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.
4. Το γεγονός ότι τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού
No 234339/0 «Ελληνικό Δημόσιο − Λογαριασμός εσόδων
από αποκρατικοποιήσεις», προέρχονται κυρίως από την
πώληση μετοχών διαφόρων ανωνύμων εταιρειών κυριό−
τητας του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:
Εξαιρούμε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3697/2008
τον ειδικό λογαριασμό No 234339/0 «Ελληνικό Δημόσιο −
Λογαριασμός εσόδων από αποκρατικοποιήσεις».
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. Τ.5357/159/Α0019
Αρμοδιότητες Τελωνείου Σταυρού

(5)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/
τ.Α΄/22.11.2001), σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η καθ’ ύλην και κατά
τόπο αρμοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών».
2. Την υπ’ αριθμ. Τ.636/5020/0019/21.12.1989 ΑΥΟ (ΦΕΚ
918/τ.Β΄/28.12.1989) «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών
του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 3316/14−3−2008 αναφορά της Διεύ−
θυνσης Τελωνείων Θεσσαλονίκης.
4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
Β/3.10.2007) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συμπληρώνεται το άρθρο 3, παράγραφος 4, τίτλος
«Ειδικές αρμοδιότητες» της υπ’ αριθμ. Τ.636/5020/0019/
21.12.1989 ΑΥΟ (ΦΕΚ 918/Β/28.12.1989) με εδάφιο ι) ως
ακολούθως:
«ι) Τελωνείο Σταυρού.
Επιτρέπεται η εισαγωγή και αποταμίευση, δημητριακών
των Δ.Κ.10.01 έως και 10.05, λιπασμάτων των Δ.Κ. 25.10,
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31.01 έως και 31.05, η εισαγωγή και αποταμίευση εμπορευ−
μάτων του Κεφαλαίου 72 (όσων οι δασμολογικές κλάσεις
δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 4 άρθρου 3 της
Τ.636/5020/0019/21.12.1989 ΑΥΟ) και των εμπορευμάτων
του Κεφαλαίου 73 του Εφαρμοστικού Τελωνειακού Δα−
σμολογίου και επιτρέπεται η αποταμίευση εμπορευμά−
των του κεφαλαίου 44 του Εφαρμοστικού Τελωνειακού
Δασμολογίου και πρώτων υλών για βιομηχανοποίηση»
Άρθρο 2
1. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 2/66143/Β0041
(6)
Έγκριση σύστασης στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό
κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 7100
δύο δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε ευρώ με την
ονομασία «Απολήψεις από το ΕΤΠΑ για το Πρόγραμ−
μα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα− Π.Γ.Δ.Μ»
και «Απολήψεις από το ΕΤΠΑ για το Πρόγραμμα Δι−
ασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα− ΑΛΒΑΝΙΑ”».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1646/1951 περί κυρώσεως και
συμπληρώσεως του α.ν. 1500/1950 «Περί ρυθμίσεως των
εκτός Δημόσιας Ληψοδοσίας ειδικών Λογαριασμών».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οκονομικών.
4. Τον καν. (Ε.Κ) με αριθμό 1083/2006 της 11.7.2006 του
Συμβουλίου περί «Καθορισμού Γενικών Διατάξεων για το
Ε.Τ.Π.Α το Ε.Κ.Τ & το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση
του καν. (Ε.Κ.) 1260/1999».
5. Τον καν (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση των κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (Ε.Κ) με αριθμό 1083/2006 του Συμβουλίου
περί Καθορισμού Γενικών Διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α το
Ε.Κ.Τ. & το Ταμείο Συνοχής.
6. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013».
7. Το υπ’ αριθμ. 41235/6115/9.9.2008 έγγραφο αίτημα της
Αρχής Πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Επενδύ−
σεων και Ανάπτυξης − Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής,
σχετικά με τη σύσταση λογαριασμών στην Τράπεζα της
Ελλάδος, στους οποίους θα κατατίθενται οι Κοινοτικές
συμμετοχές για την υλοποίηση των προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2007−2013.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος
(κεντρικό κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό
7100 δύο δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε ευρώ με την
ονομασία «Απολήψεις από το ΕΤΠΑ για το Πρόγραμ−
μα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα− Π.Γ.Δ.Μ» και
«Απολήψεις από το ΕΤΠΑ για το Πρόγραμμα Διασυνο−
ριακής Συνεργασίας “Ελλάδα− ΑΛΒΑΝΙΑ”».
2. Καθορίζουμε την κίνηση των ανωτέρω λογαριασμών
ως ακολούθως:
Οι εν λόγω λογαριασμοί
− Θα πιστώνονται ως εξής:
Α. Με τα ποσά που θα μεταφέρονται απ’ ευθείας σε
αυτούς με εντολή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτή−
των για τη χρηματοδότηση των Επιχειρησιακών προ−
γραμμάτων, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα−
φοράς (ΕΣΠΑ), Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα −
Π.Γ.Δ.Μ» και «Ελλάδα−ΑΛΒΑΝΙΑ».
Β. Με τυχόν τόκους, που θα μεταφέρονται σε αυτούς
με εντολή της 49ης Διεύθυνσης «Χρηματοδοτικού προ−
γραμματισμού και Διαχείριση Κρατικών Διαθεσίμων».
− Θα χρεώνονται ως εξής:
Η χρέωση των εν λόγω λογαριασμών θα γίνεται μόνο
με εντολές που θα εκδίδει η 41η Διεύθυνση Δημοσιονο−
μικών Σχέσεων με την Ε.Ε και Διεθνείς Οργανισμούς κα−
τόπιν εγγράφου της «Αρχής Πιστοποίησης» της Γενικής
Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργεί−
ου Οικονομίας. Το αντίστοιχο ποσό θα μεταφέρεται σε
πίστωση του λογαριασμού 23/200542 «Έσοδα από Ε.Ε
(Δημοσίων Επενδύσεων)» και στη μερίδα του «Ταμείου
Υπολόγου Συμψηφισμών». Σε περίπτωση που δικαιούχος
της χρηματοδότησης από την Ε.Ε είναι άλλος φορέας
εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, το αντίστοιχο ποσό θα
μεταφέρεται στο λογαριασμό του δικαιούχου.
2. Το γραφείο Υπολόγου Συμψηφισμών, μετά την
αναγγελία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφο−
ρά του αντίστοχου ποσού στον ανωτέρω λογαριασμό
του Δημοσίου 23/200542, θα εμφανίζει αυτό στα έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
και στον Κ.Α Εσόδου που θα αναφέρεται στο σχετικό
Έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με
την Ε.Ε προς την Τράπεζα της Ελλάδος, που θα κοινο−
ποιείται σ’ αυτόν.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει το ταχύ−
τερο δυνατόν στην 41η Διεύθυνση, κάθε ενεργούμενη
πίστωση των εν λόγω λογαριασμών με τα σχετικά πλη−
ροφοριακά στοιχεία.
4. Κάθε μήνα η Τράπεζα της Ελλάδος θα αποστέλει
αντίγραφα κίνησης των ανωτέρω λογαριασμών στην 41η
Διεύθυνση, στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου
και στη 20η Διεύθυνση Προϋπολογισμού του ΥΠΟΙΚ.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝIKOΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
(7)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους
και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση
«ΠΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΡΗΓΑΣ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4542/Π03/4/00079/Ε/ν. 3299/2004/
7.11.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
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ας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυ−
ση της επιχείρησης «ΠΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε.» με
δ.τ. «ΡΗΓΑΣ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 με την υπ’ αριθμ. 5839/Π03/4/00079/Ε/ν.
3299/2004/27.1.2006 όμοια, που αναφέρεται στον εκ−
συγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής με ταυτόχρονη
αναβάθμιση σε ξενοδοχείο 3* κλασσικού τύπου του
ξενοδοχειακού συγκροτήματος τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων δυναμικότητας, 20 δωματίων και 48
κλινών (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 551.1) που βρίσκεται στην Άφυτο
του Δ. Κασσανδρείας του Ν. Χαλκιδικής, στο συνολικό
κόστος εξακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων
ενενήντα ευρώ (€ 658.990,00), με ποσό επιχορήγησης,
διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα
έξι ευρώ (€ 263.596,00), δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης
60% επί του παραγωγικού κόστους.
Δεν ελήφθη τραπεζικό δάνειο.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 30.9.2008.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού
εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα
έξι ευρώ (€ 147.596,00).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24.10.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(8)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, ορισπκοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι−
χείρηση «ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6518/Π03/4/00036/Ε/ν.3299/2004/
7.11.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της
επιχείρησης «ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.» η οποία έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την υπ’ αριθμ.
3905/Π03/4/00036/Ε/ν. 3299/2004/11.10.2005 όμοια, που
αναφέρεται στη μετεγκατάσταση, επέκταση και εκσυγ−
χρονισμό μονάδας παραγωγής χαρτικών γραφείου και
σχολείου (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 222.2) από το Δήμο Σταυρούπο−
λης στη ΒΙΠΕ Σίνδου του Νομού Θεσσαλονίκης, στο συ−
νολικό κόστος των εννιακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσί−
ων πενήντα ευρώ (€ 902.750,00), με ποσό επιχορήγησης,
διακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών
(€ 211.243,00), δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 23,40%
επί του παραγωγικού κόστους και μεσομακροπρόθε−
σμο τραπεζικό δάνειο ύψους τριακοσίων είκοσι εννέα
χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 329.700,00).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 17.3.2008.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού
εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οχτώ
ευρώ (€ 119.398,00) €.
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24.10.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ.
«VIVARTIA Α.Β.Β.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2445/Π03/5/00139/Ε/ν. 3299/ 2004/
7.11.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την
από 23.10.2008 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε
η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού επένδυσης
της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ. «VIVARTIA A.B.B.E.», που αναφέρεται
στον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής κατεψυγμένων
λαχανικών στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου, του Δήμου Εχεδώρου, του
Νομού Θεσσαλονίκης, (περιοχή κινήτρων Β΄), σύμφωνα με
το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού κόστους ενός εκα−
τομμυρίου τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.390.000,00) €,
με ποσοστό επιχορήγησης 25% δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων
(347.500,00) €. Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό
των τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (417.000,00) €, δη−
λαδή ποσοστό 30% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(10)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
1. Στην υπ’ αριθμ. 7152/54758 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας
αντί του εσφαλμένου: «Αυξάνουμε τον αριθμό των
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας πέραν αυτών που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 3441/451/13.7.2006 απόφα−
σή μας κατά 50 ημέρες Γεωτεχνικούς υπαλλήλους των
Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων Καρδίτσας, Λάρισας, Μα−
γνησίας και Τρικάλων που θα μετακινηθούν εκτός έδρας
για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο έξη
του σκεπτικού της παρούσας απόφασης.
Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων και εξακοσί−
ων ευρώ (198.600€), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και το Π.Δ.Ε έργο
1985ΣΜ08100002, 2006ΣΕ08130012, 2007ΣΕ0813009.»,
να δημοσιευθεί: «Αυξάνουμε τον αριθμό των ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρίθη−
καν με την υπ’ αριθμ. 3441/451/13.7.2006 απόφασή μας
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κατά 50 ημέρες στους υπαλλήλους του τμήματος Τεχν.
Εξοπλισμού των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Ν.Α
Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων που θα μετακινηθούν
εκτός έδρας για τους λόγους που αναφέρονται στη
παράγραφο έξη του σκεπτικού της παρούσας απόφα−
σης..
Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη τριάντα εννέα χιλιάδων και τετρακοσίων δέκα
ευρώ (39.410 €), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του τακτικού προϋπολογισμού των Ν. Α Λάρισας,
Μαγνησίας και Τρικάλων».
2. Στην υπ’ αριθμ. 8483/65096 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας
αντί του εσφαλμένου: «Αυξάνουμε τον αριθμό των
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας πέραν αυτών που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 3441/451/13.7.2006 απόφασή
μας κατά 40 ημέρες στους υπαλλήλους του τμήματος
Τεχν. Εξοπλισμού των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών
των Ν.Α. Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων που θα με−
τακινηθούν εκτός έδρας για τους λόγους που αναφέρο−
νται στη παράγραφο έξη του σκεπτικού της παρούσας
απόφασης.

Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη τριάντα εννέα χιλιάδων και τετρακοσίων δέκα
ευρώ (39.410 €), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του τακτικού προϋπολογισμού των Ν. Α Λάρισας,
Μαγνησίας και Τρικάλων».
να δημοσιευθεί: «Αυξάνουμε τον αριθμό των ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρίθηκαν
με την υπ’ αριθμ. 3441/451/13.7.2006 απόφασή μας κατά
40 ημέρες στους Γεωτεχνικούς υπαλλήλους των Νομαρ−
χιακών αυτοδιοικήσεων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας
και Τρικάλων που θα μετακινηθούν εκτός έδρας για
τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο έξη
του σκεπτικού της παρούσας απόφασης.
Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων και εξακοσί−
ων ευρώ (198.600€), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και το Π.Δ.Ε έργο
1985ΣΜ08100002, 2006ΣΕ08130012, 2007ΣΕ0813009.»
(Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)
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