
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατάργηση της Α.Υ.Ο. Δ33 5008435ΕΞ 2014 
(ΦΕΚ 972/Β΄/16.4.2014) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία κα-
θορισμού και ελέγχου επίτευξης στόχων των ορ-
γανικών μονάδων των τελωνείων Α΄ και Β΄ Τάξης 
και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων και θέ-
σπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Προϊσταμένων 
των μονάδων αυτών».

2 Έγκριση της 170/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμαρουσίου, περί σύστασης μιας (1) 
προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμε-
τάκλητης δικαστικής απόφασης.

3 Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Πο-
λιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βρι-
λησσίων.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή Υπαλλήλων Π.Ε Σάμου και Π.Ε Ικαρίας της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το Β΄ Εξάμηνο 
οικονομικού έτους 2018.

5 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΧΗΤΟΣ A.B.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΧΗΤΟΣ A.B.Ε.Ε» στο κα-
θεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των 
άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), 
όπως ισχύει.

6 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΧΗΤΟΣ A.B.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΧΗΤΟΣ A.B.Ε.Ε» στο κα-
θεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των 
άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), 
όπως ισχύει.

7 Ανάκληση της Α.Π. 4530/ΠΟ6/4/00153/Ε/ν.3299/
04/29.06.2007 απόφασης του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. όπως ισχύ-
ει, που αφορά την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 
3299/2004 επένδυσης εκσυγχρονισμού ξενοδο-
χειακής μονάδας (ΞΕΝΙΑ), δύο (2) αστέρων, στη 
θέση ΛΟΥΤΡΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ του Δήμου ΜΑ-
ΚΡΑΚΩΜΗΣ, της Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, συνολικής ενι-
σχυόμενης δαπάνης 1.880.000,00 €, της εταιρίας 
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
με δ.τ. «ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟ Α.Ε.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΣΤΕΠ 1112633 ΕΞ 2018 (1)
Κατάργηση της Α.Υ.Ο. Δ33 5008435ΕΞ 2014 
(ΦΕΚ 972/Β΄/16.4.2014) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία κα-
θορισμού και ελέγχου επίτευξης στόχων των ορ-
γανικών μονάδων των τελωνείων Α΄ και Β΄ Τάξης 
και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων και 
θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Προϊστα-
μένων των μονάδων αυτών».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα:

α) την παράγραφο 1 και την περίπτωση ζ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 2 σχετικά με την αρμοδιότητα της 
Αρχής για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό 
των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρ-
τιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης,

β) την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 
για την ανάγκη παροχής σύμφωνης γνώμης του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Αρχής για το στρατηγικό και επιχει-
ρησιακό σχέδιο της Αρχής,

γ) την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 14, 
σύμφωνα με την οποία ο Διοικητής της Αρχής καταρτίζει 
και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησι-
ακό σχέδιο της Αρχής και καθορίζει τους ποιοτικούς και 
ποσοτικούς στόχους,

δ) τις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 22, σχετικά 
με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τα λοιπά 
σχέδια δράσης της Αρχής,

ε) την παράγραφο 1 του άρθρου 23 σύμφωνα με την 
οποία και με γνώμονα την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων, κοινοποιείται στις υπηρεσίες ο επιχειρησιακός 
σχεδιασμός της Αρχής και καθορίζονται οι ποιοτικοί και 
ποσοτικοί στόχοι των οργανικών μονάδων, ο βαθμός 
προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες μέτρησης 
των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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στ) την παράγραφο 2 του άρθρου 23 σύμφωνα με 
την οποία οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και 
Διευθύνσεων, οι οποίοι με την τοποθέτησή τους και την 
ανάληψη υπηρεσίας αποδέχονται αυτοδικαίως τους 
ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους των οργανικών μο-
νάδων, που προσδιορίζονται από τον Διοικητή της Αρ-
χής, κατανέμουν αυτούς, στους προϊσταμένους των υπό 
αυτών οργανικών μονάδων, επιπέδου υποδιεύθυνσης ή 
τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου, οι δε προϊστάμενοι 
των τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων κατανέμουν αυ-
τούς μεταξύ των υπαλλήλων, κατά περίπτωση.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 2017 (Β΄ 968 και 1238) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ2017/27.7.2017 
(Β΄ 2681), Δ. ΟΡΓ.Α 1159956 ΕΞ 2017 (Β΄ 3861) και Δ. ΟΡΓ.Α 
1192187 ΕΞ 2017/22.12.2017 (Β΄ 4700) όμοιες και ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και 
την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 (Β΄ 2417) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της 
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016.

5. Την αριθμ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός με-
λών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

6. Την αριθμ. 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπει-
ρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1085366 ΕΞ 2017/13-06-2017 
(ΦΕΚ 2040/Β΄/13-06-2017) απόφαση του Διοικητή για 
την αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

8. Το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9-3-1999) 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η αριθμ. Α.Υ.Ο. Δ33 5008435ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 972/Β΄/ 

16.4.2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων «Διαδικασία καθορισμού και ελέγχου επίτευξης 

στόχων των οργανικών μονάδων των τελωνείων Α΄ και 
Β΄ Τάξης και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων και 
θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Προϊσταμένων των 
μονάδων αυτών» καταργείται.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 52056/18471 (2)
Έγκριση της 170/2018 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αμαρουσίου, περί σύστασης μιας (1) 

προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή 

αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/
Α΄/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές απο-
φάσεις και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017 
(ΦΕΚ 24/Α΄/2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευ-
ρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα 
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
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9. Την 167/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με την 
οποία, μεταξύ άλλων, αναγνωρίστηκε ότι η Μαρία Παρά-
σχου του Δημητρίου συνδέεται με το Δήμο Αμαρουσίου 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, με χρόνο έναρξης την 17.10.1997.

10. Την ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 507315/1175/2014 έφεση του 
Δήμου Αμαρουσίου κατά της ανωτέρω 167/2014 από-
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

11. Το 9607/2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

12. Την 319/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Αμαρουσίου, περί μη άσκησης ενδίκων 
μέσων κατά της 167/2014 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών.

13. Τα πρακτικά παραίτησης του Δήμου Αμαρουσίου 
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Συνεδρίαση 
της 30.01.2018) από το δικόγραφο της ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 
5090/666/2016 έφεσής του κατά της 167/2014 απόφα-
σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

14. Την 170/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμαρουσίου, περί σύστασης μιας (1) προσωποπαγούς θέ-
σης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

15. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
τερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται 
ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον 
εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδι-
κασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτελε-
στότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄ 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 170/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμαρουσίου, περί σύστασης μιας (1) προ-
σωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

του Δημητρίου
ΠΕ Φυσικής αγωγής 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η εν λόγω θέση 
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους 7.500,00 € περίπου, σε βάρος των Κ.Α. 10-6021 και 
10-6052.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσί-
ου, οικονομικού έτους 2018, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 
14.452,00 € περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

    Αριθμ. 59390/ 20870 (3)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Πο-

λιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βρι-

λησσίων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφο-
ρούν ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

6. Την 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δ. Βριλησσίων περί συγχώνευσης ΝΠΔΔ και σύστασης 
νέου Ν.Π.Δ.Δ. με ονομασία «Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός» Δήμου Βριλησσίων, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 582/Β΄/2011.

7. Την 42/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Βριλησσίων, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης 
του ΝΠΔΔ, ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας 
επιχορήγησης.

8. Την 121/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
Βριλησσίων περί τροποποίησης της συστατικής πράξης 
του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δή-
μου Βριλησσίων, ως προς τον επεναπροσδιορισμό της 
ετήσιας επιχορήγησης.

9. Την αριθμ. οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/ 
2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

10. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 59395/21881/14.07.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Πολι-
τιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» 
ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορή-
γησης του ΝΠΔΔ, από 450.000,00 ευρώ σε 900.000,00 
ευρώ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 4. ΠΟΡΟΙ του ΝΠΔΔ, 
το οποίο έχει πλέον ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40478 Τεύχος Β’ 3223/07.08.2018

Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ του ΝΠΔΔ, θα είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ η οποία 

ανέρχεται στο ποσό 900.000€ ευρώ και τυχόν έκτακτη 
επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλο-
γα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης,

β) κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από άλλα 
ΝΠΔΔ,

γ) λήψη επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την εκτέλεση σχετικών προγραμμάτων,

δ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη-
ρονομιές και κληροδοσίες,

ε) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή τη 
συνδρομή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.,

στ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα, χρηματοδότησης,

ζ) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος,
η) οι τόκοι από τις καταθέσεις του.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2018 η οποία έχει ήδη 
προβλεφθεί. Για καθένα από τα επόμενα έτη, η συνολι-
κή δαπάνη θα ανέρχεται σε ποσό ύψους 900.000,00€, η 
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6715.04.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 42/2011 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. οικ.42977/1613 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή Υπαλλήλων Π.Ε Σάμου και Π.Ε Ικαρίας της Πε-
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου για το Β΄ Εξάμηνο 
οικονομικού έτους 2018.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 137/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου» (ΦΕΚ.230/τ.Α΄/27-12-2010) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 
(ΦΕΚ.26/τ.Α΄/9-2-2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) 
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), 
καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α του ν. 3429/2015 (ΦΕΚ 
314/τ.Α΄) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών Γ.Λ.Κ. όπου ορίζεται αποζημί-
ωση υπερωριακής εργασίας για απογευματινή εργασία η 
οποία ανέρχεται σε 120 ώρες ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρ-
χει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των εξαμήνων.

6. Την αριθμ. πρωτ. 7745/451/17-2-2017 (ΦΕΚ 639/τ. Β΄/
1-3-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου 
περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρ-
χες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

7. Την αριθμ. πρωτ. 3785/18-6-2018 βεβαίωση ύπαρ-
ξης εγγεγραμμένης πίστωσης του Τμήματος Οικονομι-
κής Διαχείρισης και Δημοσιονομικού Ελέγχου, ποσού 
10.000,00 € στον ειδικό φορέα ΚΑΕ 3072.0511.0001 στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της Π.Ε Σάμου 
για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας για το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2018.

8. Την αριθμ. 42653/18-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΙΩ07ΛΩ-ΔΧΑ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομι-
κού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βο-
ρείου Αιγαίου για υπερωριακή απασχόληση Β΄ εξαμήνου 
έτους 2018.

9. Την αριθμ. 783/2018 (ΑΔΑ: ΨΒΧΛ7ΛΩ-ΗΦΝ) απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου με την οποία εγκρίνεται η καθιέρωση υπερωρι-
ακής απασχόλησης με αμοιβή των υπαλλήλων των Π.Ε. 
Σάμου και Ικαρίας για το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού 
έτους 2018.

10. Τα υποβληθέντα έγγραφα αιτήματα όλων των 
υπηρεσιακών μονάδων της Π.Ε Σάμου που αφορούσαν 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων τους προς τη 
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Σάμου για 
την καθιέρωση απογευματινής απασχόλησης με αμοιβή.

11. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων-εποχιακών υπη-
ρεσιακών αναγκών, όπως προκύπτουν από την επιχει-
ρησιακή δραστηριότητα των υπηρεσιακών μονάδων 
των Π.Ε Σάμου και Ικαρίας όπως είναι: η επίβλεψη και 
έλεγχος εργασιών έργων ΣΑΕΠ και ΕΣΠΑ, η συμμετοχή σε 
επιτροπές για σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής αφα-
νών εργασιών, ο έλεγχος επιμετρήσεων, τομών οδών, κυ-
κλοφοριακών συνδέσεων, η επίβλεψη και ο καθαρισμός 
ρεμάτων και η λήψη στοιχείων για τη σύνταξη μελετών 
στα νησιά Σάμο, Ικαρία και Φούρνοι.

12. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων-εποχιακών υπηρε-
σιακών αναγκών όπως την υλοποίηση των μέτρων του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), 
τους ελέγχους τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευ-
σης, για θέματα αμπελουργίας και ποιοτικούς ελέγχους 
του οίνου, για τους ελέγχους διακίνησης ζωικού κεφα-
λαίου και ζωοτροφών, για την εξυγίανση του ζωικού κε-
φαλαίου. Για την ανάγκη υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, για την προώθηση 
του Αλιευτικού Τουρισμού, την παρακολούθηση της αλι-
ευτικής δραστηριότητας και της αλιευτικής παραγωγής 
των αλιευτικών σκαφών που ανήκουν στην αρμοδιότητα 
του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε Σάμου.
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13. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων-εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών, όπως προκύπτουν για τον έλεγχο, στην 
ενταλματοποίηση των δαπανών που αφορούν την πληρωμή των δικαιούχων γονικών επιδομάτων και στην εξόφληση 
των σχετικών ενταλμάτων. Επιπρόσθετα την κάλυψη αναγκών μετακινήσεων εκτός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων 
των Π.Ε Σάμου και Ικαρίας.

14. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκτακτη και επείγου-
σα υπηρεσιακή ανάγκη που προκύπτει επιβάλλεται το προσωπικό των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να απασχοληθεί πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας του, αποφασίζουμε:

Την έγκριση παροχής υπερωριακής εργασίας απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα με αμοιβή για τους 
υπαλλήλους των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων των Π.Ε Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου για το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2018 για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ως κάτωθι:

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ/ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΑΜΟΥ/ΙΚΑΡΙΑΣ 33 1665 10.000,00€
ΣΥΝΟΛΑ 33 1665 10.000,00€

Με αναλυτική κατανομή ανά υπηρεσιακή μονάδα ως κάτωθι:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 18 930
2 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 9 405
3 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 150
4 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 2 90
5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 2 90

ΣΥΝΟΛΑ: 33 1665

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης θα γίνεται με απόφαση του Προϊστάμενου της εκάστοτε 
Διεύθυνσης οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση της υπερωριακής εργασίας ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες 
ανάγκες. Στην συγκεκριμένη απόφαση θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και το αντικείμενο 
απασχόλησης που δικαιολογεί την υπερωριακή εργασία για τον κάθε υπάλληλο ανά μήνα. Ως απαραίτητο μάλιστα 
στοιχείο, το οποίο θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά για την καταβολή της υπερωριακής εργασίας, θα αποτελείτο 
εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο από τον εκάστοτε Διευθυντή ημερολόγιο μηνιαίας ωρομέτρησης, δια μέσου του 
οποίου θα διαπιστώνεται η παροχή υπερωριακής εργασίας.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο 
Προϊστάμενος των αντίστοιχων απασχολούμενων υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σάμος, 18 Ιουλίου 2018

Η Περιφερειάρχης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι

(5)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΧΗΤΟΣ A.B.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΧΗΤΟΣ A.B.Ε.Ε» στο καθεστώς 

ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

Με την 6266/339/Π07/7/00015/Γ/ν.4399/2016/19-07-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρη-
ματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην (επέκταση της 
δυναμικότητας των δύο εργοστασίων εμφιάλωσης φυσικού και μεταλλικού νερού της «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε») (ΚΑΔ κύριου 
κλάδου δραστηριότητας: 11.07, Παραγωγή αναψυκτικών- παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων 
νερών), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.039.729,30 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 
1.039.729,30 € ευρώ.

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

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
(Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 363.905,25 €
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Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου Ποσοστό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις -επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 1 ) 35,000%

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

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 35,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς MME (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2) 50,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €) -
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2) 100,000%

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

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
0,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 9 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει 
την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ι

(6)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΧΗΤΟΣ A.B.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΧΗΤΟΣ A.B.Ε.Ε» στο καθεστώς 

ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

Με την 7011/372/30/1/2017/Π07/7/00021/Γ/ν.4399/2016/17-07-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική 
Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην: Η «ΧΗΤΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε» θα υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο που έχει ως αντικείμενο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας 
του εργοστασίου παραγωγής προ-φιαλιδίων και πωμάτων που εδράζεται στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων. Τα συγκεκριμένα 
παραγόμενα προϊόντα χρησιμοποιούνται ως συσκευασία για την εμφιάλωση του νερού. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
της επένδυσης είναι η αγορά και η εγκατάσταση νέου μηχανολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού, η ανέγερση 
νέου κτιρίου αποθήκευσης και η αγορά περονοφόρων οχημάτων. (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 22.22.14, 
Κατασκευή νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες), συνολικού επιλέξιμου 
κόστους ίσου με 597.083,32 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 597.083,32 € ευρώ.

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

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
(Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 208.979,16 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου Ποσοστό (%)
Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις -επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
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(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 1 ) 35,000%

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

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 35,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς MME (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2) 50,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €) -
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2) 100,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €) -
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
0,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 7 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει 
την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Ι

(7)
 Ανάκληση της Α.Π.4530/ΠΟ6/4/00153/Ε/ν.3299/04/29.06.2007 απόφασης του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. όπως ισχύει, που 

αφορά την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακής μονάδας 

(ΞΕΝΙΑ), δύο (2) αστέρων, στη θέση ΛΟΥΤΡΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ του Δήμου ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, της Π.Ε. ΦΘΙΩ-

ΤΙΔΟΣ, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 1.880.000,00 €, της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟ Α.Ε.». 

 Με την 168972/1652/ΠΟ6/4/000153/Ε/ν.3299/04/24.07.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Στερεάς Ελλάδας του άρθρου 27 του ν. 4399/2016, ανακαλείται η αριθμ. 4530/ΠΟ6/4/00153/Ε/ν.3299/04/29.06.2007 
(ΦΕΚ Β΄ 1551) απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. όπως ισχύει, που αφορούσε την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004 επέν-
δυσης της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟ Α.Ε.» εκσυγχρονισμού ξενοδο-
χειακής μονάδας (ΞΕΝΙΑ), δύο (2) αστέρων, από 20 δωματίων/36 κλίνες σε 36 δωμάτια/86 κλίνες, στη θέση ΛΟΥΤΡΑ 
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ του Δήμου ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, της Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 1.880.000,00 €.

Η εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο σύμφωνα με τη διαδικασία είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το συ-
νολικό ποσό των επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πέντε λεπτών (763.757,05 €). 
Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει:

- Κεφάλαιο ποσού 423.000,00 € που αντιστοιχεί στο εισπραχθέν από την εταιρεία ποσό της 1ης δόσης της επι-
χορήγησης.

- Τόκους ποσού 340.757,05€, υπολογιζόμενους επί της καταβληθείσας επιχορήγησης με το εξωτραπεζικό επιτόκιο 
υπερημερίας όπως αυτό καθορίζεται από τη τράπεζα της Ελλάδος για το χρονικό διάστημα από την καταβολή της 
1ης δόσης της επιχορήγησης ήτοι από την 13.04.2009 έως και την 12.07.2018.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της παρούσας απόφασης θα συνταχθεί χρηματικός κατάλογος ο οποίος θα 
διαβιβαστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Λαμίας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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*02032230708180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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