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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.253.2/62767/Α5 (1)
Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επα−

ναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων 
έτους 2016.

  Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143 Α΄/2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2012 Για την ενεργειακή απόδοση, την τρο−
ποποίηση των Οδηγιών 2009/8/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και 
την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ 
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του 
Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 Για την προσαρμογή 
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω 
της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του 
Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 
33 Α΄) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 
65 Α΄) «Αξιολόγηση των Μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» 
στο οποίο προβλέπονται επαναληπτικές εξετάσεις.

5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.253/ 
120789/Β6 (ΦΕΚ 1581 Β΄/2005) «Τύπος, περιεχόμενο, δι−
άρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της 
Βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
Ν. 2909/2001».

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
της αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−2−2009 (ΦΕΚ 373 Β΄) υπουρ−
γικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄ στα Ανώ−
τατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/
σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/
σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), 
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και 
Σχολών Αστυφυλάκων».

7. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.253/27456/
Β6 (ΦΕΚ 493 Β΄/2009) «Πρόσβαση των κατόχων απολυτη−
ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση».

8. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.253/ 
193309/Α5 (ΦΕΚ 2647 Β΄/2015) «Πρόσβαση στην Τριτο−
βάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 
Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.251/37802/
Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) «Διαδικασίες σχετικά με τις πα−
νελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστη−
κε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει».



13840 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

10. Τις διατάξεις τις υπουργικές αποφάσεις Φ.151/17557/
Α5 (ΦΕΚ 290 Β΄/2016) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγω−
γικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτε−
ρες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές 
Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων».

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄/2015) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αν. Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Την με αριθ. πρωτ. 60957/ΓΔ2 εισήγηση της Προ−
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και θρη−
σκευμάτων.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Επαναληπτικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια

1. Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις πανελ−
λαδικές εξετάσεις του 2016 των μαθημάτων γενικής 
παιδείας και ομάδας προσανατολισμού ή κατεύθυνσης 
ή επιλογής του Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού) 
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και − λόγω 
ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα 
βία − δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους, 
έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν, σε όσα μαθήμα−
τα δεν εξετάσθηκαν, σε επαναληπτικές πανελλαδικές 
εξετάσεις που διενεργούνται για τον σκοπό αυτό εντός 
μηνός από τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών ορίζονται 
ως εξεταστικά κέντρα, λύκεια της Αθήνας και της Θεσ−
σαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, 
μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες 
πόλεις της χώρας. Τα εξεταστικά κέντρα και η κατα−
νομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι 
εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κοινά θέματα που κα−
θορίζει η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων της παραγράφου αυ−
τής, τον τρόπο εξέτασης, τη συγκρότηση της Κεντρικής 
Επιτροπής Εξετάσεων, των Λυκειακών Επιτροπών και 
Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., τους επιτηρητές, τον ορισμό Βαθμολογικών 
Κέντρων, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, τη 
διακίνηση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και 
την αναβαθμολόγησή τους και γενικά για κάθε θέμα που 
αφορά στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής 
αυτής διαδικασίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατά−
ξεις της αριθμ. της υπουργικής απόφασης Φ.251/37802/
Α5/03−03−2016 (ΦΕΚ 698 Β΄) «Διαδικασίες σχετικά με 
τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύ−
στημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που 
θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει» για το Γενικό Λύκειο με το 
νέο σύστημα (Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)) και οι διατάξεις 
του άρθρου 25 του Π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α΄/2006) «Αξιο−
λόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» για το Γενικό 
Λύκειο με το παλαιό σύστημα (Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄)).

Άρθρο 2
Επαναληπτικές εξετάσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια

1. Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις πανελ−
λαδικές εξετάσεις του 2016 μαθημάτων γενικής παιδείας 
και ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου (ημερήσιου 
ή εσπερινού) του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και του 
Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄), για εισαγωγή στην τριτοβάθ−
μια εκπαίδευση και − λόγω ασθένειας ή σοβαρού κω−
λύματος που συνιστά ανωτέρα βία − δεν έλαβαν μέρος 
ή διέκοψαν την εξέταση τους, έχουν τη δυνατότητα να 
εξετασθούν, σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν, σε 
επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργού−
νται για το σκοπό αυτό εντός μηνός από τη λήξη των 
πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών ορίζονται 
ως εξεταστικά κέντρα, λύκεια της Αθήνας και της Θεσ−
σαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, 
μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες 
πόλεις της χώρας. Τα εξεταστικά κέντρα και η κατα−
νομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι 
εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κοινά θέματα που κα−
θορίζει η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης, 
τους επιτηρητές, τον ορισμό Βαθμολογικών Κέντρων, 
που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, τη διακίνηση και 
βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την αναβαθμο−
λόγηση τους και γενικά για κάθε θέμα που αφορά στη 
διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής αυτής δια−
δικασίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της αριθμ. 
Υ.Α. Φ.151/17557/Α5/02/02/2016 (ΦΕΚ 290 Β΄/2016) «Πρό−
σβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), 
στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 
Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωμα−
τικών και Σχολές Αστυφυλάκων» για το Επαγγελματικό 
Λύκειο σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) (νέο σύ−
στημα) και οι διατάξεις της αριθ. υπουργικής απόφασης 
Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373 Β΄/2009) «Πρόσβαση κατόχων 
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄ 
στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), 
στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 
Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωμα−
τικών και Σχολών Αστυφυλάκων» για το Επαγγελματικό 
Λύκειο του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) (παλαιό σύστημα.).

3. Στο τέλος του πρώτου τμήματος της παρ 3.α. 
του άρθρου 2 της Φ.253/27456/Β6 (ΦΕΚ 493 Β΄/2009) 
υπουργικής απόφασης, διαγράφεται η φράση «πλην των 
διατάξεων του άρθρου 25 του Π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 
Α΄/2006) που δεν έχουν εφαρμογή στις Πανελλαδικές 
αυτές εξετάσεις.».

Άρθρο 3 
Δικαιολογητικά επαναληπτικών εξετάσεων 

στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

1. Για να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις επαναλη−
πτικές εξετάσεις των ανωτέρω άρθρων 1 και 2, πρέπει 
το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασαν ή 
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διέκοψαν την εξέτασή τους να καταθέσουν οι ίδιοι, εφό−
σον είναι ενήλικοι, ή ο κηδεμόνας τους στο Διευθυντή 
του Λυκείου: α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο 
Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε 
Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμή−
ματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν 
σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία 
προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην 
εξέταση, β) άλλα δικαιολογητικά −εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσης − που 
η Λυκειακή Επιτροπή εξετάσεων ή η Επιτροπή Εξετα−
στικού Κέντρου, κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της 
μη συμμετοχής του στις πανελλαδικές εξετάσεις και 
επικυρώνει ο αρμόδιος διευθυντής κάθε Διεύθυνσης 
Δ.Ε. Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις 
από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των 
γονέων και κηδεμόνων τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Απριλίου 2016 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

    F 
(2)

 Τροποποίηση, Ολοκλήρωση — οριστικοποίηση και πιστο−
ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της επιχείρησης «ΔΡΑΓΟΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ−
ΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν.3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 149856/2412/Π02/5/00289/Ε/Ν.3299/ 
2004/08−04−2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολι−
κής Μακεδονίας − Θράκης πιστοποιείται η τροποποίηση, 
ολοκλήρωση — οριστικοποίηση του κόστους και η έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΔΡΑΓΟΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που 
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας ξήρανσης και απο−
θήκευσης δημητριακών στη θέση Αγρόκτημα Φτελιάς 
του Δήμου Δοξάτου (πρώην Δήμου Καλαμπακίου) του Ν. 
Δράμας, (ΦΕΚ 1760 Β΄/30−05−2012) με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσί−
ων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και 
ενός λεπτού (666.416,01 €).

β) Η Ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (170.402,57 €) που αποτελεί ποσοστό 25,57% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομή−
ντα τριών ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (365.973,81 €),
που αποτελεί ποσοστό 54,92%, του συνολικού επιχορη−
γούμενου κόστους επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ 
και εξήντα τριών λεπτών (130.039,63 €), που αποτελεί 
ποσοστό 19,51% του συνολικού επιχορηγούμενου κό−
στους επένδυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 01−12−2015.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−

σης ποσού εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (182.969,91 €).

Δεν απαιτείται Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμφωνα με το άρθρο 
11 παρ. 5, το άρθρο 16 του Ν.3908/2011 και το άρθρο 9 
του Π.δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
    F 

(3)
 Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 

κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης, της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΟ−
ΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«ΕLΙΜΝΙΟΝ RESORT», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004 με την Α.Π. 62936/5581/ΠΟ6/5/00149/
Ε/Ν.3299/04/16.7..2009 απόφαση Γ.Γ.Π.Σ.Ε. όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Με την Α.Π. 47154/949/Π06/5/00149/Ε/Ν. 3299/04/ 
08.04.2016 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του Ν. 3299/2004, του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, 
του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011, του άρθρου 20 του 
Ν. 4146/2013, και την Α.Π. 133801/3851/27.11.2014 απόφα−
ση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους υπη−
ρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 3262/ 
τ.Β΄/04.12.2014)», πιστοποιείται η ολοκλήρωση, η οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» 
με δ.τ.«ΕLΙΜΝΙΟΝ RESORT», που έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004 και αφορά στην ίδρυση ξενο−
δοχειακής μονάδας κλασικού τύπου 3* − 25 κλινών, στη 
θέση «Ρετσινόλακκος», του Οικισμού Χρονιάς, του Δ.Δ. 
Λίμνης Δ.Ε. Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου−Λίμνης−
Αγίας Άννας, της Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενο\: 
εκατομμυρίου εξήντα εννέα χιλιάδων δώδεκα ευρώ και 
δύο λεπτών (1.069.012,02 €).

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό 
534.506,01 €, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού 
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσό 
534.506,01 €, που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνο−
λικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

δ) Πιστοποιείται η δημιουργία 3 Ετήσιων Μονάδων 
Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) οι οποίες αφορούν νέες θέσεις απα−
σχόλησης.

ε) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο 
ποσό των 24.077,35 €, και καλύφθηκε από εισφορές των 
μετόχων που αποτέλεσαν Μετοχικό Κεφάλαιο.

ζ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης η 24.03.2016.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης (Β΄ δόση), που αντιστοιχεί σε διακόσιες 
σαράντα χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και εβδομήντα 
πέντε λεπτά 240.612,75 €. Το ανωτέρω ποσό προκύπτει 
μετά την αφαίρεση από την συνολική επιχορήγηση πο−
σού 534.506,01 €, της 1ης δόσης ποσού 267.500,00 € 
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που έχει ήδη καταβληθεί στην επιχείρηση καθώς και 
του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης ποσού 
26.393,26 € που έχει ληφθεί από το ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθ. 7 
του Ν.3299/2004 (παρ. 1δ του άρθ. 16 του Ν.3908/2011, 
όπακ τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 241 του 
Ν. 4072/2012).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Περιβάλλοντος και Υποδομών
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