
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130092/08.12.2020 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώ-
τος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν.  4399/2016» 
(Β΄ 5398).

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 130119/08-12-2020 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων «Έκτη (6η) προκήρυξη καθε-
στώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” 
του α.ν. 4399/2016» (Β΄ 5400).

3 Εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Προϊστα-
μένης ΣΤ - Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)».

4 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «INTERED ΛΑ-
ΜΙΑΣ - Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φορέα «ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».

5 Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Δι-
εθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλι-
σμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέ-
ρια χύμα (IGC Code), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 
24η Μαΐου 2018 με την απόφαση MSC.441(99) 
της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 59138 (1)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 130092/08.12.2020 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων «Τέταρτη (4η) Προκήρυ-
ξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότη-
τα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του 
α.ν. 4399/2016» (Β΄ 5398). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 37-41 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επι-
τροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 
01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών 
επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργι-
κής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προ-
διαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προ-
ϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την 
παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα 
αυτού» (Β’ 4122).

5. Την υπ’ αρ. 108621/17-10-2016 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδι-
κών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορι-
σμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του 
ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα 
της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορί-
ζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 
651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις 
στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθο-
ρίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού 
σχεδίου» (Β’ 3410), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
129228/24-11-2017 (Β’ 4122) όμοια απόφαση.

6. Την υπ’ αρ. 88642/25-8-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής πα-
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ραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να 
υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 
(Α’ 117), για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε 
ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό 
σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πε-
ντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των προδιαγρα-
φών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, 
καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των 
ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια» (Β’ 3539).

7. Την υπ’ αρ. 61239/15-6-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε 
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 4399/2016» (Β’ 2471).

8. Την υπ’ αρ. 43965/30-11-1994 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορι-
σμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων 
που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού 
ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξο-
πλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του 
ν. 1892/90» (Β’ 922).

9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

10. Το άρθρο 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.  4622/2019 
(Α΄ 133).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192). 

12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Την υπό στοιχεία Υ45/05.08.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 3328).

16. Την υπ’ αρ. 47640/14.05.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομι-
κών «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα 
ενισχύσεων του α.ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικό-
τητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού» του έτους 2020» (Β’ 1847), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 82415/03-08-2020 (Β’ 3219) και την υπ’ αρ. 
128460/3-12-2020 (Β’ 5342).

17. Την υπ’ αρ. 130092/08.12.2020 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τέταρ-
τη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρη-
ματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του 
α.ν. 4399/2016» (Β’ 5398).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ’  αρ. 

130092/08.12.2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τέταρτη (4η) Προκήρυ-
ξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν. 4399/2016» 
(Β΄ 5398), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 

σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του 
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το 
οποίο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται 
να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική 
χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από 
τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από 
την ώρα αποδοχής της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό 
σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας σε 
άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος πλη-
ρότητας διενεργείται με βάση τυποποιημένο σύστημα 
ελέγχου πληρότητας.

Κατά τον έλεγχο πληρότητας δεν δίδεται η δυνατότητα 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκό-
μισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων 
πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι προϋποθέσεις για 
την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως αυτό ορί-
ζονται στο Παράρτημα 1. Ειδικά τα δικαιολογητικά των 
περ. i και ii της παρ. 4 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήμα-
τος 1 γίνονται δεκτά εφόσον οι προϋποθέσεις έκδοσης 
τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
Η κατ’ εξαίρεσιν, ως άνω, δυνατότητα συμπλήρωσης ή 
διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινι-
στικών ή συμπληρωματικών στοιχείων παρέχεται κατά 
το στάδιο της επανεξέτασης της πληρότητας από τον 
φορέα υποδοχής και η υποβολή τους πραγματοποιείται 
εντός προθεσμίας έως δέκα εργάσιμων (10) ημερών από 
τη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέσω 
του ΠΣΚΕ, προς το φορέα του επενδυτικού σχεδίου και 
ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικής διοικη-
τικής πράξης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και 
οι περιπτώσεις χρήσης ή μη της ψηφιακής υπογραφής 
και εσφαλμένου υπολογισμού του αναλογούντος παρα-
βόλου, για το οποίο απαιτείται συμπλήρωση. Σε περίπτω-
ση που ο φορέας υποβάλει διευκρινιστικά ή συμπλη-
ρωματικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται 
υπόψη ακόμα και αν δεν έχει εκπνεύσει η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον 
η υποβληθείσα αίτηση κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα 
του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του 
επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή 
του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται 
περαιτέρω. Εάν το επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για 
λόγους μη πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας 
υποδοχής επανεξετάζει την πληρότητα της αίτησης ως 
προς τα σημεία για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο 
φορέας υποδοχής διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης, 
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το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος 
κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το επενδυτικό 
σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν κρίνει ότι ορθώς 
απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη πληρότητας, οι 
οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την υπο-
βολή των συμπληρωματικών ή διορθωτικών δικαιολο-
γητικών ή και την προσκόμιση των διευκρινιστικών ή συ-
μπληρωματικών στοιχείων, εκδίδεται σχετική διοικητική 
πράξη από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της 
υπηρεσίας, η οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω ηλε-
κτρονικού μηνύματος. Κατά της απορριπτικής πράξης 
δεν προβλέπεται το δικαίωμα ένστασης του όρθρου 15, 
το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δυ-
νατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών 
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών 
στοιχείων, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την 
έκδοση τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, μπο-
ρεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλαβής 
της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επεν-
δυτικών Σχεδίων της παρ. 4 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 
139383/21-12-2018 (Β’ 5838) υπουργικής απόφασης, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν 
στο στάδιο της πληρότητας».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 130092/08.12.2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενι-
σχύσεων ”Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄ 5398).

Άρθρο 2
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 59188 (2)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 130119/08-12-2020 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων «Έκτη (6η) προκήρυξη καθε-

στώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” 

του α.ν. 4399/2016» (Β΄ 5400). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-

σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 37-41 
αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επι-
τροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 
01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών 
επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργι-
κής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε κα-
θεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδια-
γραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέ-
σεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή 
των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυ-
τού» (Β’ 4122), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3666/
14-01-2019 (Β’ 132) όμοια απόφαση.

5. Την υπ’ αρ. 108621/17-10-2016 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδι-
κών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορι-
σμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του 
ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα 
της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορί-
ζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 
651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις 
στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθο-
ρίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού 
σχεδίου» (Β’ 3410), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
129228/24-11-2017 (Β’ 4122) όμοια απόφαση.

6. Την υπ’ αρ. 88642/25-8-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής πα-
ραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να 
υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 
(Α’ 117), για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε 
ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό 
σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πε-
ντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των προδιαγρα-
φών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, 
καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των 
ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια» (Β’ 3539).
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7. Την υπ’ αρ. 61239/15-6-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής 
σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 4399/2016» (Β’ 2471), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 69301/2020 (Β’ 2885) κοινή υπουργική απόφαση.

8. Την υπ’ αρ. 43965/30-11-1994 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορι-
σμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων 
που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού 
ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξο-
πλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του 
ν. 1892/1990» (Β’ 922).

9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

10. Το άρθρο 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 - Α’ 98) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.  4622/2019 
(Α΄ 133).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Την υπό στοιχεία Υ45/05.08.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 3328).

16. Την υπ’ αρ. 47640/14.05.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών 
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενι-
σχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 ”Γενική 
Επιχειρηματικότητα”, «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογι-
κού Εξοπλισμού» του έτους 2020» (Β’ 1847), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 82415/03.08.2020 (Β’ 3219) 
και 128460/03.12.2020 (Β’ 5342) κοινές υπουργικές απο-
φάσεις.

17. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/06-07-2018 απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 
το σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επι-
χειρηματικότητας του ν. 4399/2016.

18. Την υπ’ αρ. 130119/08-12-2020 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έκτη 
(6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχει-
ρηματικότητα” του α.ν. 4399/2016» (Β’ 5400).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ’  αρ. 

130119/08-12-2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έκτη (6η) Προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του 
α.ν. 4399/2016» (Β΄ 5440), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 

σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του 
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το 
οποίο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται 
να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική 
χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από 
τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από 
την ώρα αποδοχής της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό 
σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας σε 
άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος πλη-
ρότητας διενεργείται με βάση τυποποιημένο σύστημα 
ελέγχου πληρότητας. 

Κατά τον έλεγχο πληρότητας δεν δίδεται η δυνατότητα 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκό-
μισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων 
πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι προϋποθέσεις για 
την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως αυτό ορί-
ζονται στο Παράρτημα 1. Ειδικά τα δικαιολογητικά των 
περ. i και ii της παρ. 4 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήμα-
τος 1 γίνονται δεκτά εφόσον οι προϋποθέσεις έκδοσης 
τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
Η κατ’ εξαίρεσιν, ως άνω, δυνατότητα συμπλήρωσης ή 
διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινι-
στικών ή συμπληρωματικών στοιχείων παρέχεται κατά 
το στάδιο της επανεξέτασης της πληρότητας από τον 
φορέα υποδοχής και η υποβολή τους πραγματοποιείται 
εντός προθεσμίας έως δέκα εργάσιμων (10) ημερών από 
τη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέσω 
του ΠΣΚΕ, προς το φορέα του επενδυτικού σχεδίου και 
ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικής διοικη-
τικής πράξης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και 
οι περιπτώσεις χρήσης ή μη της ψηφιακής υπογραφής 
και εσφαλμένου υπολογισμού του αναλογούντος παρα-
βόλου, για το οποίο απαιτείται συμπλήρωση. 

Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει διευκρινιστι-
κά ή συμπληρωματικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν 
λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν δεν έχει εκπνεύσει η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπα-
γωγής. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση κριθεί πλήρης, 
το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος 
κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το επενδυτικό 
σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν το επενδυτικό σχέδιο 
απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας της αίτησης υπα-
γωγής, ο φορέας υποδοχής επανεξετάζει την πληρότητα 
της αίτησης ως προς τα σημεία για τα οποία κρίθηκε μη 
πλήρης. Εάν ο φορέας υποδοχής διαπιστώσει ότι η αίτη-
ση είναι πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου 
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ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το 
ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει 
ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και 
το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν κρίνει 
ότι ορθώς απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη πληρό-
τητας, οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται και μετά 
την υποβολή των συμπληρωματικών ή διορθωτικών 
δικαιολογητικών ή και την προσκόμιση των διευκρινι-
στικών ή συμπληρωματικών στοιχείων, εκδίδεται σχετική 
διοικητική πράξη από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου 
τμήματος της υπηρεσίας, η οποία γνωστοποιείται στο 
φορέα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το 
δικαίωμα ένστασης του όρθρου 15, το δε οικείο παρά-
βολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δυ-
νατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών 
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών 
στοιχείων, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την 
έκδοση τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, μπο-
ρεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλαβής 
της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επεν-
δυτικών Σχεδίων της παρ. 4 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 
139383/21-12-2018 (Β’ 5838) υπουργικής απόφασης, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν 
στο στάδιο της πληρότητας».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 130119/08-12-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύ-
σεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 
4399/2016» (Β’ 5400).

Άρθρο 2
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

 Ι 

   Αριθμ. 25434 (3)
Εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Προϊστα-

μένης ΣΤ - Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)». 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΣΤ - Β’ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 24 και των άρθρων 66 και 

69Γ του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
(π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας 
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή απόφα-
ση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση 
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δη-
μοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονο-
μικές Υπηρεσίες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» 
(Β’ 1381).

3. Την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
προς τον Προϊστάμενο της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διοίκησης της ΣΤ - Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, για 
την απλοποίηση των διαδικασιών και την έγκαιρη και 
ταχεία διεξαγωγή ενεργειών που αφορούν σε οικονο-
μικές αρμοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τη 
μεταφορά στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης των 
αρμοδιοτήτων ελέγχου, εκκαθάρισης, έκδοσης εντολής 
πληρωμών και εξόφλησης των δαπανών των προϋπο-
λογισμών αυτών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της ΣΤ4 Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διοίκησης, σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος της Προϊσταμένης της ΣΤ - Β’ Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), να υπογράφει 
«Με εντολή Προϊσταμένης της ΣΤ - Β’ Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)» πράξεις, βεβαιώσεις 
και τίτλους πληρωμής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 
115 του ν. 4781/2021.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Η Προϊσταμένη 

ΘΗΡΕΣΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26968 Τεύχος B’ 2345/03.06.2021

     Αριθμ. 57837/K6 (4)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «INTERED ΛΑ-
ΜΙΑΣ - Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φορέα «ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Διά ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4093/2012 «Έγκριση Μεσο-

πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013  -  2016  - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222) και ειδικότερα 
της παρ. Θ, άρθρο πρώτο.

2. Τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) υπ’ αρ. 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254), όπως η παρ. δ’ 
προστέθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατε-
πείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική 
προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων 
και άλλα ζητήματα (Α’ 48).

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Α’ 193).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 6030).

6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 

συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (ΥΟΔΔ 513/02-
08-2019) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13.01.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες της 
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ).

12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13.01.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της Γε-
νικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρ-
τισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ).

13. Την υπό στοιχεία 46796/Γ2/23.04.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετακίνηση 
Προϊσταμένων Τμημάτων».

14. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28.01.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέ-
τηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων.

15. Την υπό στοιχεία Κ1/146499/27-10-2020 αίτηση του 
φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

16. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/2572/05- 02-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ. 
434/04-02-2021 συνεδρίασης.

17. Την υπό στοιχεία Κ6/45119/19-04-2021 δήλωση 
του αιτούντος φυσικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», ότι επιθυμεί την εξέ-
ταση της υπό στοιχεία Κ1/146499/27-10-2020 αίτησής 
του, όπως έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα με διακριτικό τίτλο «INTERED ΛΑΜΙΑΣ - Κ.Δ.Β.Μ. 
1» και κωδικό 211 + ΑΠ, στο φυσικό πρόσωπο με την 
επωνυμία «ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με δομή 
στη διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 1, ΤΚ. 35100, ΛΑΜΙΑ, 
με δυναμικότητα 35 άτομα και χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπ’  αρ. ΔΑ/2572/ 
05-02-2021 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π περί θε-
τικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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Σύμφωνα με τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 
του ν. 4763/2020 (Α’ 254), η χορήγηση της παρούσας άδειας 
υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των Κέντρων Διά 
Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με τροποποίηση των 
αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις 
διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 30.11.2021. Ύστερα από 
τις 30.11.2021, ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά 
Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν προ-
σαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 24 Μαΐου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
    Ι 

 Αριθμ. 2222.1-1.2/37086/2021  (5)
Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του 
Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποι-
ημένα αέρια χύμα (IGC Code), ως αυτές υιοθε-
τήθηκαν την 24η Μαΐου 2018 με την απόφαση 
MSC.441(99) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλει-
ας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 13 του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη 

θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για 
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας 
και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις 
για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID 
εποχή» (Α’ 15), 

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), 

γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/31374/ 
2021/05.05.2021 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

1. Εγκρίνονται και γίνονται αποδεκτές οι τροποποιή-
σεις, που υιοθετήθηκαν την 24η Μαΐου 2018 με την υπό 
στοιχεία MSC.441 (99) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής 
Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ), του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια 
χύμα (IGC Code), ο οποίος κυρώθηκε με το π.δ. 126/1987 
(Α’ 70), ως ισχύει. 

2. Το κείμενο της απόφασης υπό στοιχεία MSC.441 
(99)/24.05.2018, παρατίθεται σε πρωτότυπο στην αγ-
γλική γλώσσα.
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RESOLUTION MSC.441(99) 
(adopted on 24 May 2018) 

 
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE FOR THE CONSTRUCTION AND  

EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING LIQUEFIED GASES IN BULK (IGC CODE) 
 

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 
 
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization 
concerning the functions of the Committee, 
 
NOTING resolution MSC.5(48), by which it adopted the International Code for the Construction 
and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk ("the IGC Code"), which has become 
mandatory  under chapter  VII  of the  International  Convention for the  Safety of Life at Sea 
(SOLAS),  197 4 ("the Convention"), 
 
NOTING ALSO article Vlll(b) and regulation Vll/11.1 of the Convention concerning the 
procedure for amending the IGC Code, 
 
HAVING CONSIDERED, at its ninety-ninth session, amendments to the IGC Code, proposed and 
circulated in accordance with article Vlll(b)(i) of the Convention, 
 
1     ADOPTS, in accordance with article Vlll(b)(iv) of the Convention, amendments to the IGC 

Code, the text of which is set out in the annex to the present resolution; 
 
2      DETERMINES,  in  accordance  with  article  Vlll(b)(vi)(2)(bb)  of the  Convention,  that said 

amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2019, unless, prior to that 
date, more than one third of the Contracting Governments  to the Convention or 
Contracting Governments, the combined merchant fleets of which constitute not less than 
50% of the gross tonnage of the world's  merchant fleet,  have  notified the Secretary-
General of their objections to the amendments; 

 
3       INVITES Contracting Governments to note that, in accordance with article Vlll(b)(vii)(2) of 

the Convention, the amendments shall enter into force on 1 January 2020 upon its 
acceptance in accordance with paragraph 2 above; 

 
4    REQUESTS the Secretary-General, for   the   purpose    of   article   Vlll(b)(v)   of the 

Convention, to transmit   certified   copies   of   the   present   resolution   and the text of 
the amendments contained in the annex to all Contracting Governments to the 
Convention; 

 
5      REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex   

to   Members   of   the   Organization, which   are   not   Contracting   Governments to the 
Convention.
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ANNEX 
 

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE FOR THE CONSTRUCTION AND  
EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING LIQUEFIED GASES IN BULK (IGC CODE) 

 
In appendix 2, the existing paragraph 6 of the model form of International Certificate of Fitness for the 
Carriage of Liquefied Gases in Bulk is replaced with the following: 
 
"6   That the loading and stability information booklet required by paragraph 2.2.5 of the Code has been 

supplied to the ship in an approved form. 
 
7     That the ship shall be loaded: 
 

.1* only in accordance with loading conditions verified compliant with intact and damage 
stability requirements using the approved stability instrument fitted in accordance with 
paragraph 2.2.6 of the Code; 

 
.2*   where a dispensation permitted by paragraph 2.2. 7 of the Code is granted   and   the   

approved    stability    instrument   required   by paragraph 2.2.6 of the Code is not fitted, 
loading shall be made in accordance with one or more of the following approved methods: 

 
. i*   in accordance with the loading conditions provided in the approved loading and 
stability information  booklet referred to in 6 above; or 
 
. ii*    in  accordance  with  loading  conditions  verified  remotely using  an approved 
means………………………….….;    or 
 
. iii*  in accordance with a loading condition which lies within an approved   range  of  
conditions  defined  in  the  approved loading and stability information booklet 
referred to in 6 above; or 
 
. iv*  in  accordance   with  a  loading  condition   verified  using approved  critical  
KG/GM  data  defined  in  the  approved loading  and  stability  information  booklet 
referred  to  in  6 above; and 
 

.3*     in accordance with the loading limitations appended to this Certificate.  
 
Where it is required to load the ship other than in accordance with the above instruction, then the 
necessary calculations to justify the proposed loading conditions shall be communicated to the 
certifying Administration who may authorize in writing the adoption of the proposed loading 
condition.** 
 
 
* Delete as appropriate. 
** Instead of being incorporated in the Certificate, this text may be appended to the Certificate, if duly signed and 
stamped." 
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 Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 26 Μαΐου 2021 

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02023450306210012*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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