
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της 

επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγω-
γικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝ-
ΝΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3299/2004.

2 Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώ-
πων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων.

3 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Με-
ταμόσχευσης Νεφρού του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΣ».

4 Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτού-
ντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλε-
κτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Ορ-
γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της 
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παρα-
γωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» που υλοποιήθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την 44148/24.04.2018 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης πιστοποιείται η ολο-
κλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυ-
σίδας στη θέση ΚΟΥΡΜΟΥΛΕΣ του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ (πρώην 
ΘΕΡΙΣΟΥ), του Νομού ΧΑΝΙΩΝ, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο 
ποσό των επτακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδο-
μήντα εννέα ευρώ και δεκατριών λεπτών (705.379,13 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σα-
ράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών 
(176.344,78€) που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ενενήντα επτά 
ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (275.097,86 €) που αποτε-
λεί ποσοστό 39% του συνολικού κόστους της ενισχυό-
μενης επένδυσης.

4. Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανείου ανέρ-
χεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων 
εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών 
(253.936,49 €) που αποτελεί ποσοστό 36% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 05-03-2013.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 1.565 παλε-
τοθέσεις.

7. Πληρείται ο όρος της απόφασης Υπαγωγής για τη 
δημιουργία των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργα-
σίας (2,53 από τα 5 ΕΜΕ).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού σαράντα δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα 
έξι λεπτών (42.462,86€) στην επένδυση με την υπ’ αρ. 
11032/ΥΠΕ/5/00316/ν. 3299/2004/26-02-2009 (ΦΕΚ 418/ 
τ.Β’/09-03-2009) απόφαση υπαγωγής λαμβάνοντας υπό-
ψη και την σύμβαση εκχώρησης με την Τράπεζα Alpha 
Bank.

Το ανωτέρω ποσό των 42.462,86€ προκύπτει ως δι-
αφορά μεταξύ του ποσού της επιχορήγησης ύψους, 
275.097,86€, όπως αυτό οριστικοποιείται με την παρού-
σα απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, αφού αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν ποσό 
ύψους 232.635,00€.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 
του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21-07-2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός 
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β’/28-07-2016) 
όπως ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Aριθμ. 24270/610 (2)
Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπρο-
σώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων».

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 29 της παρ. 3 του ν. 1264/1982 (Α΄79).
β) Του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 όπως έχουν τρο-

ποποιηθεί και ισχύουν με την παρ. 3 και 4 του άρθρου 52 
του ν. 4446/2016 ( Α΄240).

γ) Του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α’/2001), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

δ) Της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμε-
τώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α’ /2013), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

ε) Του π.δ.134/2017 (ΦΕΚ 168/Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. Υ.13471/4878/17-03-2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο (ΦΕΚ 814/Β’).

3. Την αριθ. 24542/284/27.4.2018 εισήγηση της προϊ-
σταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά η 
δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ οικονο-
μικής χρήσης 2018, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
υπολογισθεί και η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση 
που έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 2522, του Λογαριασμού 
Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την 
Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) του ΟΑΕΔ.

5. Το αριθ. 24041/1448/26.4.2018 έγγραφο του γρα-
φείου Υπουργού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ως 
δικαστικών αντιπροσώπων για την παρουσία τους στις 
εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
καθώς και τον τρόπο καταβολής ως εξής:

α) Για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής:
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 

10 έως 200 μέλη ποσό πενήντα και πενήντα (50,50) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 

201 έως 600 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 

601 μέλη και άνω, ποσό ογδόντα τέσσερα (84,00) €.
β) Για λήψη απόφασης εκπροσώπησης στην τριτοβάθ-

μια συνδικαλιστική οργάνωση:

1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 
10 έως 200 μέλη ποσό τριάντα δύο (32,00) €.

2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 
201 έως 600 μέλη ποσό εξήντα τρία (63,00) €.

3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 
601 μέλη και άνω, ποσό εβδομήντα οκτώ (78,50) €.

γ) Για την εκλογή των λοιπών οργάνων των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτι-
κής Επιτροπής και αντιπροσώπων Εργατικών Κέντρων 
και Ομοσπονδιών):

1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 
10 έως 200 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.

2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 
201 έως 600 μέλη ποσό εκατόν δέκα εννέα (119,00) €.

3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 
601 μέλη και άνω, ποσό εκατόν πενήντα (150,00) €.

δ) Προκειμένου για σωματεία με λιγότερα από 300 
μέλη, τα οποία εκλέγουν την ίδια ημέρα Εφορευτική 
Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, 
Αντιπροσώπους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών 
και λαμβάνουν απόφαση εκπροσώπησης στην τριτοβάθ-
μια συνδικαλιστική οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών 
αντιπροσώπων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριά-
ντα πέντε (135,00) €.

Όπου στην απόφαση αυτή γίνεται λόγος περί «μελών» 
νοούνται τα οικονομικώς εντάξει μέλη μέχρι και κατά την 
ημέρα της ψηφοφορίας.

Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των δικαστικών 
αντιπροσώπων καθορίζεται σε 8 ώρες ημερησίως.

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τη συνδικαλι-
στική οργάνωση στον δικηγόρο που ορίστηκε δικαστι-
κός αντιπρόσωπος, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

Σε περίπτωση που η διαδικασία των εκλογών διαρκεί 
περισσότερες από μία ημέρες, τα αντίστοιχα ποσά αμοι-
βής καταβάλλονται για τις επιπλέον ημέρες, συμπληρω-
ματικά, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφα-
σης καταργείται η αριθμ. 2394/80/9.2.2012 όμοια (Β΄ 337).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ2(γ)/ΓΠ/28472 (3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Με-
ταμόσχευσης Νεφρού του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΣ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις:
1. Του αριθμ. 73/2015 π.δ. (116/Α’) «Διορισμός Υπουρ-

γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Του άρθρου 27, παράγραφος 2 του ν. 4320/2015 

(29/Α’) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 


