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1 Καθορισμός διαδικασιών για τον χαρακτηρισμό 
των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών 
και των υπηρεσιών ως καινοτομικών στο πλαίσιο 
του καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρα-
κτήρα του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

2 Διορισμός Διευθυντών/ντριών-Υποδιευθυντών/
ντριών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων 
Θράκης.

3 Έγκριση κατ’αποκοπή χορηνήματος για την προ-
μήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών συναφών 
υλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας έτους 2018.

4 Έγκριση κατ’ αποκοπή χορηγήματος για την Κα-
θαριότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας έτους 2018.

5 Έγκριση κατ’ αποκοπή χορηγήματος για την προ-
μήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών συναφών 
υλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερε-
άς Ελλάδας έτους 2018.
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  Καθορισμός διαδικασιών για τον χαρακτηρισμό 

των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών 

και των υπηρεσιών ως καινοτομικών στο πλαίσιο 

του καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού Χα-

ρακτήρα του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 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 ειδικότερα την παράγραφο 3 του 
άρθρου 47 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», (Α’ 258 ), 
όπως ισχύει.

3. 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 (ΕΕ L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178).

4. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων 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 
(ΕΕ L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’114).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
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γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’208).

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

9. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 
όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’37).

12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. 
Υ2/22.09.2015 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Β’ 2076).

13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. 
Υ8/25.9.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Κωνσταντίνο Φωτάκη» (Β’ 2109).

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

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα ορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτή-
ρια για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγω-
γικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών, 
προκειμένου να δύνανται τα αντίστοιχα επενδυτικά σχέ-
δια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων να εντάσσονται, με την 
πλήρωση και των λοιπών προϋποθέσεων, στο καθεστώς 
Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα του ν. 4399/2016.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Καινοτομία: Η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας 
γνώσης ή/και η μετατροπή μιας υφιστάμενης ή/και νέας 
ιδέας σε νέο ή ουσιωδώς βελτιωμένο προϊόν ή υπηρεσία, 
λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής, βιομηχα-
νικά πρωτότυπα ή επιχειρηματικά και οργανωτικά μο-
ντέλα που οδηγούν σε κοινωνικό ή οικονομικό όφελος 
και εισάγονται με επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή 
μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής. 

Καινοτομικό προϊόν, υπηρεσία ή διεργασία: Κάθε νέο ή 
ουσιωδώς βελτιωμένο σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνο-
λογία στο σχετικό κλάδο προϊόν, υπηρεσία ή διεργασία, 
η ανάπτυξη των οποίων ενέχει κίνδυνο τεχνολογικής ή 
βιομηχανικής αποτυχίας.

Οργανωτική καινοτομία: Η εφαρμογή νέων οργανωτι-
κών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές, στην ορ-
γάνωση του χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις 
μιας επιχείρησης’ εξαιρούνται οι αλλαγές που βασίζονται 
σε οργανωτικές μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούνται 
στην επιχείρηση, οι αλλαγές στη στρατηγική διαχείρι-
σης, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, η παύση χρήσης μιας 
διαδικασίας, η απλή αντικατάσταση ή επέκταση κεφα-
λαίου, οι αλλαγές που απορρέουν αμιγώς από αλλαγές 
στις τιμές των συντελεστών, η προσαρμογή στις ανάγκες 

του χρήστη, η κατά τόπους προσαρμογή, οι τακτικές, 
εποχικές και άλλες κυκλικές αλλαγές και η εμπορία νέων 
ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων.

Διαδικαστική καινοτομία: Η εφαρμογή νέων ή ουσι-
ωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή διανομής 
(περιλαμβανομένων σημαντικών αλλαγών σε τεχνικές, 
εξοπλισμό ή λογισμικό)’ εξαιρούνται οι ελάσσονες αλλα-
γές ή βελτιώσεις, η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας 
ή της ικανότητας παροχής υπηρεσιών μέσω της προσθή-
κης μεταποιητικών ή εφοδιαστικών συστημάτων που 
είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη, η 
παύση χρήσης μιας διεργασίας, η απλή αντικατάσταση ή 
επέκταση κεφαλαίου, οι αλλαγές που απορρέουν αμιγώς 
από αλλαγές στις τιμές των συντελεστών, η προσαρμογή 
στις ανάγκες του χρήστη, η κατά τόπους προσαρμογή, οι 
τακτικές, εποχικές και άλλες κυκλικές αλλαγές, καθώς και 
η εμπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων.

Νέα και καινοτόμος τεχνολογία: Νέα και μη δοκιμασμέ-
νη τεχνολογία σε σύγκριση με τη σύγχρονη τεχνολογία 
του κλάδου, η οποία ενέχει κίνδυνο τεχνολογικής ή βιο-
μηχανικής αποτυχίας και δεν αποτελεί βελτιστοποίηση 
ή κλιμάκωση υφιστάμενης τεχνολογίας.

Μεταφορά γνώσης: Κάθε διαδικασία με στόχο την από-
κτηση, συγκέντρωση και ανταλλαγή ρητής και σιωπηρής 
γνώσης, καθώς και δεξιοτήτων και προσόντων, σε οικο-
νομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι 
η ερευνητική συνεργασία, η παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, η αδειοδότηση, η δημιουργία τεχνοβλα-
στών, οι δημοσιεύσεις και η κινητικότητα των ερευνητών 
και λοιπού προσωπικού που συμμετέχει στις εν λόγω 
δραστηριότητες. Πέραν της επιστημονικής και τεχνο-
λογικής γνώσης, περιλαμβάνει και άλλα είδη γνώσης, 
όπως γνώση χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα 
περιλαμβάνουν και γνώση περιβαλλόντων πραγματικών 
συνθηκών λειτουργίας και μεθόδων οργανωτικής καινο-
τομίας, καθώς και διαχείριση γνώσεων σχετικά με τον κα-
θορισμό, την απόκτηση, την προστασία, την προάσπιση 
και την εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε και Α): Η δημιουργική εργασία 
η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και 
της εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματοποιείται σε συ-
στηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος 
της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του αν-
θρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η 
χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη 
νέων εφαρμογών.

 Εξειδικευμένο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό: 
Προσωπικό που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης και τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική ή 
ερευνητική πείρα, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνο-
νται οι διδακτορικές σπουδές.

Άρθρο 3
Διαδικασίες και κριτήρια 
χαρακτηρισμού καινοτομίας

1. Για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγω-
γικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών 
απαιτείται σχετική βεβαίωση από την Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία βεβαιώνεται 
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ότι τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στην ανάπτυξη τε-
χνολογίας ή/και στην δια της τεχνολογικής ανάπτυξης 
παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 
ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινο-
τομιών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 
του ν. 4399/2016.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο-
λογίας (ΓΓΕΤ) επιβεβαιώνει ότι τα υπό εξέταση επενδυτι-
κά σχέδια πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, 
εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και του παραγόμενου προϊόντος ή της 
παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση συνίσταται στην 
εμπορική εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού 
αποτελέσματος,

ii) επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με 
τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, 
με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίησης 
εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυνα-
μικού, 

iii) αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώ-
σης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, 
διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης 
παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.

2. Για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης εξετάζεται 
η πλήρωση, στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, μιας 
έκτων παρακάτω τριών περιπτώσεων:

Α. Η επιχείρηση έχει επιτυχώς υλοποιήσει χρηματοδο-
τούμενο ερευνητικό έργο στο πλαίσιο δράσεων ΕΣΠΑ ή 
ανταγωνιστικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και κοινοτικών πρωτοβουλιών και συγκεκριμένα 
στα HORIZON 2020, EUROSTARS, FP7, Joint Technology 
Initiatives(JTIs/JUs), Joint Programming Initiatives, AAL, 
PRIMA, INTERREG, URBACT, ή στο πλαίσιο προγραμμά-
των του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου (ΕΟΧ) κατά τα τρία 
τελευταία έτη, το οποίο έργο σαφώς σχετίζεται με το 
αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται 
για υπαγωγή στο άρθρο 47 του ν. 4399/2016.

Στην περίπτωση αυτή, το κατατεθέν επενδυτικό σχέδιο 
θα πρέπει να αφορά στην εμπορική εκμετάλλευση του 
ερευνητικού αποτελέσματος που προέκυψε από το εν 
λόγω ερευνητικό έργο. Για την αξιολόγηση της συνδρο-
μής των όρων της περίπτωσης αυτής, η ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση καταθέτει στην ΓΓΕΤ:

α) Απόφαση ένταξης/χρηματοδότησης ή υπογεγραμ-
μένη σύμβαση για υλοποίηση ερευνητικού έργου στο 
πλαίσιο σχετικής προκήρυξης Δράσης, η οποία έχει εκ-
δοθεί είτε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο-
λογίας, είτε από Περιφέρεια της χώρας, ή στο πλαίσιο 
προκήρυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικού ερευ-
νητικού Προγράμματος (Ανταγωνιστικού ή Πρωτοβου-
λίας), συνοδευόμενη από το Τεχνικό Παράρτημα Έργου, 
την τελική έκθεση πιστοποίησης του έργου από αρμόδιο 
όργανο του φορέα χρηματοδότησης και την Απόφαση 
Ολοκλήρωσης και

Αποδοχής Αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου.
β) Τεκμηρίωση της συνάφειας και δυνατότητας αξιο-

ποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης του παραχθέντος 
ερευνητικού αποτελέσματος σε σχέση με το υπό κατά-
θεση επενδυτικό σχέδιο.

Β. Η επιχείρηση διαθέτει τίτλο προστασίας με ισχύ 
στην Ελλάδα που έχει εκδοθεί στο όνομα της ή εκ μετα-
βιβάσεως ή τίτλο του οποίου κατέχει τα αποκλειστικά 
δικαιώματα εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, όπως: δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, εξαιρουμένου του πιστοποιητικού υπο-
δείγματος χρησιμότητας, δίπλωμα τροποποίησης για 
εφευρέσεις που αποτελούν τροποποίηση προηγούμενης 
εφεύρεσης, που προστατεύεται ήδη με δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας 
για φάρμακα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός 
φαρμάκου υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομο-
θεσίας), συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (για μεγαλύτερη χρονική 
προστασία ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπό τις 
προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας), πιστοποιητι-
κό καταχώρισης για τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγω-
γών, πιστοποιητικό καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου 
ή υποδείγματος, πνευματικά δικαιώματα επί λογισμικού. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει:

1. Το αντικείμενο του τίτλου προστασίας να σχετίζεται 
σαφώς με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου.

2. Ο τίτλος προστασίας να είναι σε ισχύ και το χρονι-
κό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών 
απόκτησής του και κατάθεσης του επενδυτικού σχεδίου 
να μην υπερβαίνει τα τρία έτη. Για την αξιολόγηση της 
συνδρομής των όρων της περίπτωσης αυτής, η ενδια-
φερόμενη επιχείρηση καταθέτει στην ΓΓΕΤ:

α) Αντίγραφο του τίτλου, αποδεικτικά ισχύος αυτού ή 
αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης ή της σύμβασης 
για την εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Τα προ-
ερχόμενα από το εξωτερικό έγγραφα πρέπει να είναι με-
ταφρασμένα και να φέρουν την επισημείωση (Apostille) 
της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 κατά 
τις διατάξεις του ν. 1947 (ΦΕΚ Α’188/27.11.1984) ή επι-
κύρωση από ελληνική προξενική ή διπλωματική αρχή.

β) Τεκμηρίωση της συνάφειας και της δυνατότητας 
αξιοποίησης του αντικειμένου του τίτλου προστασίας 
σε σχέση με το υπό κατάθεση επενδυτικό σχέδιο.

Γ. Στις περιπτώσεις που τα κατατεθειμένα επενδυτικά 
σχέδια δεν πληρούν τα διαλαμβανόμενα στις προηγού-
μενες περιπτώσεις Α και Β, ο καινοτομικός χαρακτήρας 
του επενδυτικού σχεδίου αξιολογείται με βάση τα πα-
ρακάτω κριτήρια:

Κριτήριο 1ο. Αξιολογείται ο βαθμός καινοτομικότη-
τας/βαθμός τεχνολογικής διαφοροποίησής του προς 
ανάπτυξη προϊόντος, παραγωγικής διαδικασίας ή υπη-
ρεσίας.

Προς τούτο διερευνάται αν τα υπό αξιολόγηση προϊ-
όντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες παράγονται ή αναπτύσ-
σονται εγχωρίως από άλλες επιχειρήσεις αυτούσια ή 
παραλλαγμένα, αξιολογείται η εξέλιξη των σχετικών τε-
χνολογιών την τελευταία 5ετία και συσχετίζεται με αυτές 
η περιγραφόμενη στο επενδυτικό σχέδιο τεχνολογία.

Βαθμολογία: Μικρή 0-3, Μεσαία 4-7, Μεγάλη 8-10, 
συντελεστής 40%

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ανωτέρω κριτη-
ρίου υποβάλλεται στην ΓΓΕΤ αναλυτική τεχνική έκθεση 
που περιλαμβάνει:
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α) Τεχνική περιγραφή και σχέδια του νέου ή ουσιω-
δώς βελτιωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή ανάλυση της 
φερόμενης διαδικαστικής ή οργανωτικής καινοτομίας.

β) Τεκμηρίωση της παροχής από το νέο προϊόν ή την 
νέα υπηρεσία ή την νέα διαδικασία νέων υπηρεσιών 
προς τον άνθρωπο ή της αισθητής βελτίωσης αυτών 
έναντι των παρεχομένων υπηρεσιών από τα ήδη παρα-
γόμενα ή τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες.

γ) Τεκμηρίωση της μη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 
και της υγείας του ανθρώπου από το νέο (καινοτόμο) 
προϊόν ή υπηρεσία ή διαδικασία.

Κριτήριο 2ο. Αξιολογείται η τυχόν αξιοποίηση αποτε-
λεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Προς τούτο εξετάζε-
ται εάν η επιχείρηση έχει επιτυχώς υλοποιήσει έργο έρευ-
νας και ανάπτυξης με ίδια μέσα (αυτοχρηματοδότηση) ή 
μέσω χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου το οποίο 
δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της περίπτωσης Α 
σαφώς σχετιζόμενο με το αντικείμενο του επενδυτικού 
σχεδίου.

Βαθμολογία: Ναι 10, Όχι Ο, συντελεστής 10%
Για την αξιολόγηση του ανωτέρω κριτηρίου υποβάλ-

λονται:
α) Βεβαίωση της ΓΓΕΤ για την εκτέλεση ερευνητι-

κού έργου με ίδια μέσα σύμφωνα με το άρθρο 22Α 
του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει και την αρ. 
109343/12/29-7-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού και της 
Υφυπουργού Οικονομικών «Κριτήρια χαρακτηρισμού 
δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των 
επιχειρήσεων» (Β’ 2351) ή, σε περίπτωση χρηματοδο-
τούμενου ερευνητικού έργου κατά τα άνω, οποιοδήποτε 
έγγραφο ή στοιχείο το περιγράφει και τεκμηριώνει την 
επιτυχή υλοποίησή του.

β) Τεκμηρίωση της συνάφειας και αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με το 
υπό κατάθεση επενδυτικό σχέδιο.

Κριτήριο 3ο. Αξιολογείται εάν η επιχείρηση έχει χρημα-
τοδοτηθεί κατά τα 2 τελευταία έτη μέσω του θεσμού του 
venture capital (κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών) 
ή από κάποιο επιχειρηματικό άγγελο (business angel), 
που είναι μέλος ενός δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων.

Βαθμολογία: Ναι 10, Όχι 0, συντελεστής 15%
Για την πλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου υποβάλλεται 

το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, στο οποίο θα πρέ-
πει να απεικονίζεται η μετοχική σύνθεση της εταιρείας 
και θα εμφαίνεται η συμμετοχή εταιρείας επιχειρηματι-
κών συμμετοχών.

Κριτήριο 4ο. Αξιολογείται εάν η επιχείρηση έχει λάβει 
κατά τους τελευταίους 24 μήνες βραβείο έρευνας και 
ανάπτυξης ή βραβείο καινοτομίας.

Βαθμολογία: Ναι 10, Όχι 0, συντελεστής 10%
Για να τύχει βαθμολόγησης το ανωτέρω κριτήριο θα 

πρέπει να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο του πιστοποι-
ητικού απονομής βραβείου.

Κριτήριο 5ο. Αξιολογείται ο βαθμός αξιοποίησης από 
την επιχείρηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευ-
νητικού δυναμικού στον τομέα του υπό εξέταση επεν-
δυτικού σχεδίου.

Βαθμολογία: Σημαντική αξιοποίηση 10, μέτρια αξιο-
ποίηση 5, καθόλου 0, συντελεστής 15%

Για την πλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου υποβάλλο-
νται στην ΓΓΕΤ:

α) Βιογραφικά σημειώματα των εξειδικευμένων στε-
λεχών με αναφορά των συναφών προς το επενδυτικό 
σχέδιο προσόντων και περιγραφή (job description) των 
αντίστοιχων θέσεων εργασίας, β) Περιγραφή του τρόπου 
αξιοποίησης και συμβολής του εξειδικευμένου δυναμι-
κού στο υπό κατάθεση επενδυτικό σχέδιο.

Κριτήριο 6ο. Αξιολογείται εάν η επιχείρηση έχει δημο-
σιεύσει κατά τους τελευταίους 24 μήνες σε επιστημονι-
κό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά επιστημονικού 
συνεδρίου με κριτές άρθρο ή εργασία το αντικείμενο 
των οποίων σαφώς σχετίζεται με αυτό του επενδυτικού 
σχεδίου.

Βαθμολογία: Ναι 10, Όχι Ο, συντελεστής 10%
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ανωτέρω κρι-

τηρίου υποβάλλονται:
α) Αντίγραφα των επιστημονικών άρθρων ή εργασιών, 

τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά 
ή περιλαμβάνονται σε πρακτικά συνεδρίων και έχουν 
αξιολογηθεί από κριτές.

β) Τεκμηρίωση της συνάφειας του αντικειμένου του 
δημοσιευμένου άρθρου ή εργασίας με το αντικείμενο 
του υπό κατάθεση επενδυτικού σχεδίου.

Η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η επενδυ-
τική πρόταση θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 
6, προκειμένου να εκδώσει η ΓΓΕΤ την βεβαίωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, στην 
οποία επιπρόσθετα θα ορίζεται εάν η καινοτομία αφορά 
προϊόν, παραγωγική διαδικασία ή υπηρεσία.

3. Για την εξέταση συνδρομής οποιασδήποτε εκ των 
περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, πέραν 
των αναφερομένων σε αυτές δικαιολογητικών, ο ενδια-
φερόμενος φορέας προσκομίζει επιπρόσθετα στην ΓΓΕΤ:

i. Περιγραφή του αντικειμένου του επενδυτικού σχε-
δίου. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να ταυτίζεται με την 
αντίστοιχη ενότητα της οικονομικοτεχνικής μελέτης η 
οποία θα υποβληθεί, από τον Φορέα του επενδυτικού 
σχεδίου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρα-
τικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην αρμόδια Υπηρεσία, 
συνημμένη της αίτησης υπαγωγής του στο καθεστώς 
Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα του ν. 4399/2016.

ii. Στην περίπτωση συνεργατικών έργων, συμφωνητικό 
συνεργασίας σε ισχύ, στο οποίο θα αποτυπώνεται με σα-
φήνεια ο καταμερισμός των δικαιωμάτων πνευματικής 
και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4. Στη βεβαίωση καινοτομίας που εκδίδεται από τη 
ΓΓΕΤ επισυνάπτεται η υποβαλλόμενη από τον Φορέα 
του επενδυτικού σχεδίου περιγραφή του αντικειμένου 
του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 4
Σύσταση Επιτροπής

1. Για την αξιολόγηση του καινοτομικού χαρακτή-
ρα των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων και την 
έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από τον/την Γενικό/ή 
Γραμματέα Ε και Τ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 
άρθρο 3 της παρούσας, συνίσταται στη Γενική Γραμμα-
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας τριμελής Ειδική Επιτροπή 
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αποτελούμενη από μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών (ΜΠΑ), με τους αναπληρωτές τους. Για την 
αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων δύναται να ορί-
ζεται ειδικός εμπειρογνώμονας, μέλος του ΜΠΑ, ο οποίος 
εισηγείται σχετικά προς την Επιτροπή. Κατά την αξιο-
λόγηση των σχεδίων η Επιτροπή δύναται να ζητά από 
τους Φορείς διευκρινιστικά στοιχεία. Έργο της Ειδικής 
Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η σύνταξη εισήγησης προς 
τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για 
τον χαρακτηρισμό ή μη του αντικειμένου (προϊόντων, 
παραγωγικών διαδικασιών, υπηρεσιών) των επενδυτι-
κών σχεδίων ως καινοτομικών. Η γραμματειακή υπο-
στήριξη προς την Επιτροπή παρέχεται από το αρμόδιο 
Τμήμα της ΓΓΕΤ.

2. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει τα επενδυτικά σχέδια 
κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα υποβολής τους 
και η σχετική βεβαίωση ή απόρριψη από τον/την Γενι-
κό/ή Γραμματέα Ε και Τ εκδίδεται εντός διαστήματος σα-
ράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του φακέλου στη ΓΓΕΤ με τα κατά περίπτωση απαιτού-
μενα δικαιολογητικά.

3. Οι συνεδριάσεις της ανωτέρω Επιτροπής είναι αμει-
βόμενες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 
(Α’ 176). Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕΤ και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Oκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί 

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας Παιδείας Έρευνας
και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 158155/Θ2 (2)
Διορισμός Διευθυντών/ντριών-Υποδιευθυντών/

ντριών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων 

Θράκης .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7, παρ. 1, περ. δ του ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/

Α’) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής 
Μειονότητας εις Δυτ. Θράκην».

2. Το άρθρο 4 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α’) «Ρύθμιση 
θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας....διατάξεις».

3. Τα άρθρα 65 παρ. 1α και 68 παρ. 3 του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ 258/Α’).

4. Το άρθρο 40 Α του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α’) «Ειδι-
κές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 

λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως 
το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 28 παρ.1 του 
ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Β’) «Οργάνωση της μορφής...».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων...».

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’).

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 21/Α’) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας,Έρευνας και θρησκευμάτων».

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύ-
πτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 
Φ.1/Γ/268/130984/Β1/1-8-2018 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ Α’), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/ Α’) 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

9. Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου επιλογής και 
τοποθέτησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των 
Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Οράκης (Ξάνθης 
και Κομοτηνής), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο επιλογής και τοποθέτησης 
των Διευθυντών/ντριών - Υποδιευθυντών/ντριών των 
Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ως εξής:

1.α. Διευθυντής/ντρια Μουσουλμανικών Ιεροσπουδα-
στηρίων Θράκης (ΜΙΘ) ορίζεται εκπαιδευτικός, μέλος 
της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, μεταξύ 
αυτών που διδάσκουν στα ΜΙΘ (μόνιμοι, αποσπασμένοι, 
αναπληρωτές). Αν εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε άλλο 
ΜΙΘ επιλεγεί ως Διευθυντής/ντρια, με την τοποθέτηση 
του αποσπάται αυτοδικαίως στο Μουσουλμανικό Ιερο-
σπουδαστήριο για το οποίο επελέγη.

β. Υποδιευθυντής/ντρια των Μουσουλμανικών Ιερο-
σπουδαστηρίων Θράκης ορίζεται εκπαιδευτικός που δεν 
είναι μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θρά-
κης και υπηρετεί α) σε ΜΙΘ ή β) σε άλλη σχολική μονάδα 
της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αν εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε άλλη σχολική μο-
νάδα επιλεγεί ως Υποδιευθυντής/ντρια, με την τοποθέ-
τηση του αποσπάται αυτοδικαίως στο Μουσουλμανικό 
Ιεροσπουδαστήριο για το οποίο επελέγη.

2. Η τοποθέτηση των Διευθυντών/ντριών και των Υπο-
διευθυντών/ντριών των Μουσουλμανικών Ιεροσπου-
δαστηρίων Θράκης πραγματοποιείται με απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, 
μετά τη διατύπωση άποψης από το ΕΣΜΙΘ, με την έναρξη 
κάθε σχολικού έτους και η θητεία τους διαρκεί για ένα 
(1)σχολικό έτος.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην 
αριθμ. 1983Σ/111597/Ζ1/12.08.2013 (ΦΕΚ 2120/Β’) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορι-
σμός Διευθυντών-Υποδιευθυντών Μειονοτικών σχολεί-
ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3003Τ/174390/
Ζ1/27-10-2014 (ΦΕΚ 2990/Β’) απόφαση του Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Φ 2.2/7879 (3)
Ένκρισης κατ’αποκοπή χορηγήματος νια την 

προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών συ-

ναφών υλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Στερεάς Ελλάδας έτους 2018. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-

μικής διαχείρισης και εποπτείας κ.λπ.» (ΦΕΚ 143 Α’) κα-
θώς και την τροποποίηση ν. 4337/2015 «Μέτρα για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το άρθρο 2, παρ. 3 του ν. 2314/1953 με το οποίο ορί-
ζεται ότι «προκειμένου περί περιφερειακών υπηρεσιών, 
δύναται δια κοινής αποφάσεως του αρμόδιου υπουργού 
και του υπουργού Οικονομικών να καθορισθεί πάγια 
επιχορήγηση δια τον καθαρισμόν των καταστημάτων 
τούτων, αντί της πρόσληψης καθαριστριών επί ημερο-
μίσθιω ή ωρομίσθιο».

3. Τη νομολογία του Ε.Σ. (Πράξη 41/2004, IV Τμ.) καθώς 
και το αριθμ. 2/74839/10.10.2012 έγγραφο της Δ26 περί 
της ανάγκης θέσπισης πάγιου κατ’αποκοπήν χορηγήμα-
τος καθαριότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών 
καθαριότητας των Περιφερειακών Δημόσιων Υπηρεσιών 
μόνο στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται οργανικές 
θέσεις προσωπικού καθαριότητας.

4. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 
1741/Β’ /25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δα-
πανών πάγιων κατ’αποκοπή χορηγημάτων και μισθω-
μάτων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως το άρθρο 
2 αυτής».

5. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α.112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις.

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

7. Το ν. 4507/2017(ΦΕΚ Α’196/20-12-2017) «Κύρω-
ση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018».

8. Την 2/91240/ΔΠΓΚ/20-12-2017 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών για « Διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

9. Την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 
1340/16-10-2002, τ.Β’) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Πε-

ριφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

10. Την αριθμ. Α/Α εγκρισης 81915/24.09.2018 απόφα-
ση ανάληψης πίστωσης του προϋπολογισμού της Περι-
φερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς 
Ελλάδας, στον ΚΑΕ 1232 συνολικού ποσού 810,00 ευρώ 
(ΑΔΑ: Ω0ΣΗ4653ΠΣ-8ΨΛ).

11. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί-
ζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος του κατ’αποκοπή χορηγήμα-
τος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών 
συναφών υλικών, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 90-50/185 και ΚΑΕ 1232 στο 
ποσό των 810,00 ευρώ για το έτος 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Φ 2.2/7878 (4)
Ένκριση κατ’ αποκοπή χορηγήματος για την Κα-

θαριότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Στερεάς Ελλάδας έτους 2018. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-

μικής διαχείρισης και εποπτείας κ.λπ.» (ΦΕΚ 143 Α’) κα-
θώς και την τροποποίηση ν. 4337/2015 «Μέτρα για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το άρθρο 2, παρ. 3 του ν. 2314/1953 με το οποίο ορί-
ζεται ότι «προκειμένου περί περιφερειακών υπηρεσιών, 
δύναται δια κοινής αποφάσεως του αρμόδιου υπουργού 
και του υπουργού Οικονομικών να καθορισθεί πάγια 
επιχορήγηση δια τον καθαρισμόν των καταστημάτων 
τούτων, αντί της πρόσληψης καθαριστριών επί ημερο-
μίσθιω ή ωρομίσθιο».

3. Τη νομολογία του Ε.Σ. (Πράξη 41/2004, IV Τμ.) καθώς 
και το αριθμ. 2/74839/10.10.2012 έγγραφο της Δ26 περί 
της ανάγκης θέσπισης πάγιου κατ’αποκοπήν χορηγήμα-
τος καθαριότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών 
καθαριότητας των Περιφερειακών Δημόσιων Υπηρεσιών 
μόνο στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται οργανικές 
θέσεις προσωπικού καθαριότητας.

4. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 
1741/Β’/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δα-
πανών πάγιων κατ’αποκοπή χορηγημάτων και μισθω-
μάτων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως το άρθρο 
2 αυτής».
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5. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α.112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις.

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

7. Το ν. 4507/2017 (ΦΕΚ Α’196/20-12-2017) «Κύρω-
ση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018».

8. Την 2/91240/ΔΠΓΚ/20-12-2017 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών για « Διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

9. Την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 
1340/16-10-2002, τ.Β’) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Πε-
ριφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

10. Την αριθμ. Α/Α Έγκρισης 81914/24.09.2018 απόφα-
ση ανάληψης πίστωσης του προϋπολογισμού της Περι-
φερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς 
Ελλάδας στον ΚΑΕ 1232 συνολικού ποσού 1.320,00 ευρώ 
(ΑΔΑ:61Ξ14653ΠΣ-ΧΟ8).

11. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί-
ζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή χορηγήμα-
τος για την Καθαριότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερε-
άς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 90-50/185 και ΚΑΕ 1232 στο 
ποσό των 1.320,00 ευρώ για το έτος 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Φ 2.2/7880 (5)
Ένκριση κατ’ αποκοπή χορηγήματος για την προ-

μήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών συναφών 

υλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-

ρεάς Ελλάδας έτους 2018. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-

μικής διαχείρισης και εποπτείας κ.λπ.» (ΦΕΚ 143 Α’) κα-
θώς και την τροποποίηση ν. 4337/2015 «Μέτρα για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το άρθρο 2, παρ. 3 του ν. 2314/1953 με το οποίο ορί-
ζεται ότι «προκειμένου περί περιφερειακών υπηρεσιών, 

δύναται δια κοινής αποφάσεως του αρμόδιου υπουργού 
και του υπουργού Οικονομικών να καθορισθεί πάγια 
επιχορήγηση δια τον καθαρισμόν των καταστημάτων 
τούτων, αντί της πρόσληψης καθαριστριών επί ημερο-
μίσθιω ή ωρομίσθιο».

3. Τη νομολογία του Ε.Σ. (Πράξη 41/2004, IV Τμ.) καθώς 
και το αριθμ. 2/74839/10.10.2012 έγγραφο της Δ26 περί 
της ανάγκης θέσπισης πάγιου κατ’ αποκοπήν χορηγήμα-
τος καθαριότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών 
καθαριότητας των Περιφερειακών Δημόσιων Υπηρεσιών 
μόνο στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται οργανικές 
θέσεις προσωπικού καθαριότητας.

4. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 
1741/Β’ /25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δα-
πανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθω-
μάτων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως το άρθρο 
2 αυτής».

5. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α.112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις.

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

7. Το ν. 4507/2017 (ΦΕΚ Α’196/20-12-2017) «Κύρω-
ση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018».

8. Την 2/91240/ΔΠΓΚ/20-12-2017 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών για « Διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

9. Την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 
1340/16-10-2002, τ.Β’) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Πε-
ριφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

10. Την αριθμ. Α/Α Εγκρισης 81908/24.09.2018 απόφα-
ση ανάληψης πίστωσης του προϋπολογισμού της Περι-
φερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς 
Ελλάδας στον ΚΑΕ 1232 συνολικού ποσού 720,00 ευρώ 
(ΑΔΑ: 67604653ΠΣ-2ΕΡ).

11. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί-
ζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή χορηγήμα-
τος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών 
συναφών υλικών, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 90-50/185 και ΚΑΕ 1232 για 
το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας στο ποσό των 720,00 
ευρώ για το έτος 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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*02046531810180008*

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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