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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της διάρκειας του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε στην
εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και το διακριτικό
τίτλο «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», στην Ζώνη των 410 - 430 MHz.

2

Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7-6-2016
(Β΄1605) υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων».

3

Υποκατάσταση της εταιρείας «ΑΛΜΑΡ Α.Ε.», ως
φορέα διαχείρισης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη θέση «Ληστή Σπήλιο» Αμμουδάρα Αγ. Νικολάου Κρήτης, από την εταιρεία «ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε.».

4

Τροποποίηση της με αριθμό 1375/19/29-04-2014
απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 1683/
Β/24-06-2014), η οποία τροποποιήθηκε με τη
με αριθμό 3045/52/21-10-2014 όμοια απόφαση
(ΦΕΚ 3198/Β/27-11-2014) και ισχύει σχετικά με
την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης για
την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των
Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 26660/542/Φ213
(1)
Παράταση της διάρκειας του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε στην
εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και το διακριτικό
τίτλο «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», στην Ζώνη των 410 - 430 MHz.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 23 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) «Ρυθ-

Αρ. Φύλλου 2379

μίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,
2. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει,
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
4. το π.δ. 109/14 (Α 176) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,
5. το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’/208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
6. το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’/210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
7. τα άρθρα 4 και 12 του ν. 4070/12 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών …. και άλλες διατάξεις».
β. Την αριθμ. 8889/Φ.500/2-12-2016 εισήγηση της
ΕΕΤΤ για παράταση της διάρκειας του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε στην εταιρεία με
την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
(Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», με την
απόφασή της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/198/21-7-2007.
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την παράταση της διάρκειας του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», με την απόφασή της ΕΕΤΤ ΑΠ
448/198/21-7-2007, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία
(3) έτη, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από
τον κάτοχο αυτού.
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2. Η ΕΕΤΤ με απόφασή της ορίζει τους όρους και τη
διαδικασία χορήγησης των δικαιωμάτων που παρατείνονται ως και κάθε σχετικό θέμα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 28 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 52331/1861
(2)
Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7-6-2016
(Β΄1605) υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85). «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3518/2006 (Α’ 272),
όπως ισχύει, του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 982/1979 (Α’ 239)
και του άρθρου 1 του π.δ. 460/1989 (Α’ 201), του άρθρου
19 του ν.δ. 4114/1960 (Α’ 164) όπως ισχύει με το άρθρο 6
παρ. 3 του ν. 1090/1980 (Α’ 263) και την υπουργική απόφαση Φ41/738/2.4.1986 (Β’ 242), που αφορούν στον υπολογισμό των κύριων συντάξεων των μέχρι 31-12-1992
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 180) όπως ισχύουν και του άρθρου 27 του
ν. 4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 99Β2168/Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193 από 8-10-2015
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας
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Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169/Β/2015), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. οικ. 54051/δ9.14200/
22-11-2016 (3801/Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8. Την αριθ οικ. 16777/652/7-4-2017 εισηγητική έκθεση της ΓΔΟΥ.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του
Προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ σε σχέση με την εκτιμηθείσα
για το ΜΠΔΣ 2017_2020, αποφασίζουμε:
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπουργικής
απόφασης με αριθ. 26083/887/7-6-2016 (Β΄ 1605)
όπως διορθώθηκε με τις διορθώσεις σφαλμάτων του
ΦΕΚ 1623/τ.Β΄/2016, «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων», προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
Για την αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός
ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας
σύνταξης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-5-2016, δηλαδή το ποσό των 1.146,32€.
Για την Ειδική Προσαύξηση του ανωτέρω τομέα, ως
συντάξιμος μισθός ορίζεται το ανώτατο ποσό της Ειδικής Προσαύξησης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό
έχει διαμορφωθεί την 31-5-2016, δηλαδή το ποσό των
1.524,60€.
Για τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το
ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης
για 39 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την
31-5-2016, δηλαδή το ποσό των 1.562,10€.
Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ
ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης
προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης,
όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016, δηλαδή το
ποσό των 1.232,09€.
Ως ασφάλιστρο της Ειδικής Προσαύξησης για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων του πρώην ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3518/2006 ποσοστό
ασφάλισης, όπως ίσχυε την 31-12-2015, δηλαδή ασφάλιστρο ύψους 12%.
Ως ασφάλιστρο για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του
Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην
ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 10%.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 11223
(3)
Υποκατάσταση της εταιρείας «ΑΛΜΑΡ Α.Ε.», ως
φορέα διαχείρισης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη θέση «Ληστή Σπήλιο» Αμμουδάρα Αγ. Νικολάου Κρήτης, από την εταιρεία
«ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε.».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α’/11-10-2004)
«Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
θέματα τουρισμού».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 112/2014 (Φ.Ε.Κ. 179/Α’/2014)
«Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 179).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 123/2016
(ΦΕΚ 208/Α’/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
4. Το π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α’/05-11-2016) «Αποδοχή
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
6. Την με αριθμ. πρωτ. 19992/29-09-2015 (ΦΕΚ 704/
01-10-2015) απόφαση Διορισμού Γενικού Γραμματέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού).
7. Την με αριθμ. πρωτ. 23624/09-12-2016 (ΦΕΚ 4008/
Β’/14-12-2016) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών
Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... (Ι.Ε.Κ.)».
8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του Κεφαλαίου Γ του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α’/ 19-7-1993) περί
δημιουργίας και λειτουργίας τουριστικών λιμένων, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. 14195/28-08-2007 (ΦΕΚ 414/Α.Α.Π.Θ./
10-09-2007 υπουργική απόφαση χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Ληστή Σπήλιο στην
περιοχή Αμμουδάρας Δήμου Αγ. Νικολάου Κρήτης.
11. Την υπ’ αριθμ. 21058/14-10-2008 (ΦΕΚ 483/Α.Α.Π.Θ/
05-11-2008) υπουργική απόφαση παραχώρησης του
αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη θέση Ληστή
Σπήλιο στην περιοχή Αμμουδάρας Δήμου Αγ. Νικολάου
Κρήτης στην εταιρεία «ΑΛΜΑΡ Α.Ε.».
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12. Το υπ’ αριθμ. 25420/25-01-2017 έγγραφο της Δ.Ο.Υ
Αγ. Νικολάου Κρήτης.
13. Το από 20-03-2017 (Αρ. Πρωτ. 5348/24-03-2017
Υπουργείου Τουρισμού) αίτημα της «ΑΛΜΑΡ Α.Ε.».
14. Τις υπ’ αριθμ. 19/05-01-2016 και 20/05-01-2016
Ανακοινώσεις του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
15. Το από 20-03-2017 (Αρ. πρωτ. 5349/24-03-2017
Υπουργείου Τουρισμού) αίτημα της «ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε.».
16. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθ. 41
του ν. 4179/2013 περί συνολικής υποκατάστασης της
εταιρείας «ΑΛΜΑΡ Α.Ε.», ως φορέα διαχείρισης, στην υπ’
αριθμ. 21058/14-10-2008 απόφαση παραχώρησης της
χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης του αγκυροβολίου
τουριστικών σκαφών στη θέση «Ληστή Σπήλιο» Αμμουδάρα Αγ. Νικολάου Κρήτης, από την εταιρεία «ΑΛΜΥΡΟΣ
Α.Ε.» (πρακτικό σύσκεψης επιτροπής αριθμ. 262/ 25-042017), αποφασίζουμε:
Την ολική υποκατάσταση της εταιρείας «ΑΛΜΑΡ
Α.Ε.», ως φορέα διαχείρισης, στην υπουργική απόφαση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της
ζώνης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη
θέση «Ληστή Σπήλιο» Αμμουδάρα Αγ. Νικολάου Κρήτης
(ΦΕΚ 483/Α.Α.Π.Θ./05-11-2008), στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, από
την εταιρεία « ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017
Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1553/35/30-05-2017
(4)
Τροποποίηση της με αριθμό 1375/19/29-04-2014
απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 1683/
Β/24-06-2014), η οποία τροποποιήθηκε με τη
με αριθμό 3045/52/21-10-2014 όμοια απόφαση
(ΦΕΚ 3198/Β/27-11-2014) και ισχύει σχετικά με
την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης για
την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των
Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α’/
08-07-1994),
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α’/12-09-1995),
Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α’/20-08-1996),
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2
εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. 2 (ΦΕΚ 258/Α’/08-11-2001),
Ε. του ν. 4144/2013, άρθρα 26 και 34 (ΦΕΚ 88/Α’/
18-04-2013).
2. Τη με αριθμό 290/20/30-05-2017 απόφαση της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ.
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3. Τη γνώμη των μελών του.
Για το εν λόγω πρόγραμμα εκδόθηκε η με αριθμό
26051/989/27-06-2017 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του εποπτεύοντος Υπουργείου με ΑΔΑ: Ω3ΜΞ465Θ1Ω-312 καθώς και η με αριθμό 47434/28-06-2017
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Γενικής
Διεύθυνσης Υποστήριξης του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με ΑΔΑ: 6ΛΞ54691Ω2ΓΟΞ, αποφασίζει:
1. Την αποδοχή της με αριθμό 290/20/30-05-2017 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ που αφορά
στην τροποποίηση της με αριθμό 1375/19/29-04-2014
απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 1683/Β’/
24-06-2014), η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμό
3045/52/21-10-2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 3198/Β’/
27-11-2014) και ισχύει σχετικά με την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των
Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς
και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.»
ως εξής:
Το Άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντικείμενο προγράμματος Στόχος του προγράμματος»
«Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της
απασχόλησης συνολικά διακοσίων τριάντα (230) ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών και η ενίσχυση της οργανωτικής
ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.. Συγκεκριμένα,
θα απασχοληθούν ενενήντα (90) άτομα στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
και στις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μέλη αυτής, ενενήντα (90) άτομα στην Ε.Σ.Ε.Ε. και
σε Οργανώσεις - μέλη αυτής καθώς και σαράντα πέντε
(45) άτομα στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε.
Όσον αφορά στις ενενήντα (90) θέσεις που αφορούν
στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και στις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μέλη αυτής κατανέμονται ως εξής:
Πέντε (5) θέσεις στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και από μία (1) θέση
στις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
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αυτής κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι την κάλυψη
και της τελευταίας θέσης.
Όσον αφορά στις πέντε (5) θέσεις που αφορούν στο
ΣΕΒ δικαιούχοι φορείς είναι οι παρακάτω σύνδεσμοι:
1) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς: Δύο
(2) θέσεις
2) Σύνδεσμος Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ροδόπης: Μία
(1) θέση
3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδος: Μία (1) θέση
4) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής
Ελλάδας: Μία (1) θέση
Το Άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον κλάδο ΛΑΕΚ
και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό
των 5.175.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493) το οποίο κατανέμεται
σε ετήσια βάση ως εξής:
ο Για το έτος 2014: 750.000 ευρώ
ο Για το έτος 2015:1.500.000 ευρώ
ο Για το έτος 2016:1.500.000 ευρώ
ο Για το έτος 2017: 750.000 ευρώ
ο Για το έτος 2018: 225.000 ευρώ
ο Για το έτος 2019: 225.000 ευρώ
ο Για το έτος 2020: 225.000 ευρώ
2. Την υποβολή πρότασης προς το εποπτεύον Υπουργείο για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού
225.000 χιλιάδων ευρώ στο έτος 2018, 225.000 χιλιάδων
ευρώ στο έτος 2019 και 225.000 χιλιάδων ευρώ στο έτος
2020 σε βάρος των πιστώσεων του επί μέρους προϋπολογισμού του κλάδου ΛΑΕΚ.
3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο
της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης, για την υπογραφή ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017
Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
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