
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων 
ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών 
νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρ-
θρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929).

2 Τροποποίηση της 92185/3447/50213/28-08-2017 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που 
αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελ-
λάδα της εταιρείας «CARGO EXPERTS (CYPRUS) 
LTD» που εδρεύει στην Κύπρο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του α.ν.  89/1967, όπως συμπληρώθη-
κε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

3 Αναγνώριση ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσι-
ών επαγγελματικής εκπαίδευσης κρεοπωλών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 65920 (1)
Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης 

του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων 

ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξια-

κών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1α. 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 τις διατάξεις της παρα-
γράφου 8 του άρθρου 16, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 1 

και του άρθρου 85 παράγραφοι 1, 9 α και β και 15 και 17 
αυτού, όπως ισχύουν.

β. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 – Α΄ 45).

γ. Την 118699/31-10-2017 απόφαση του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των 
αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929).

δ. Την 91439/24-8-2017 απόφαση του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Σύσταση Ομάδας Εργασίας από μέλη του Εθνικού Μη-
τρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποί-
ηση διοικητικών Ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παρα-
γωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής 
ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργα-
σιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας» (Β΄ 3073).

ε. Την 26226/3-3-2017 απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξι-
ολόγησης και ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυ-
τικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ 117).

στ. Την 122368/21.11.2016 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής για τη 
Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξι-
ολογητών (ΕΜΠΑ) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιη-
μένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83) και τον 
έλεγχο των σχετικών διαδικασιών» (Β΄ 3800).

2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 208).

5. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).
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6. Την 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού μετακλη-
τού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατη-
γικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικο-
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 279).

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

Άρθρο 1
Η 118699/31-10-2017 απόφαση του Υπουργού και 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των 
αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929), τροποποιείται 
ως εξής:

1. Το άρθρο 4, τροποποιείται ως εξής:
α. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου β αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:
«Σε περίπτωση αναιτιολόγητης, σύμφωνα με τον Κώ-

δικα Δεοντολογίας, μη αποδοχής του ορισμού ως μέ-
λους του Οργάνου Ελέγχου σε 2 κληρώσεις, κατ’ έτος, 
στερείται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας 
Διεύθυνσης, του δικαιώματος συμμετοχής σε κληρώσεις 
για διάστημα έξι (6) μηνών».

β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ii του στοιχείου γ 
αντικαθίσταται ως εξής: «σε επενδυτικό φορέα στο εται-
ρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο ή στην διοίκηση του οποίου 
συμμετέχουν οι ίδιοι ή σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγ-
γενής τους μέχρι τετάρτου βαθμού».

γ. Το στοιχείο δ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Μέλος του ΕΜΠΕ δεν μπορεί να οριστεί μέλος Οργά-

νου Ελέγχου για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η υπο-
βολή τουλάχιστον δύο (2) εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου 
ανά επενδυτικό νόμο σύμφωνα με προγενέστερες απο-
φάσεις συγκρότησης, με εξαίρεση τον ορισμό του στους 
έλεγχους με ειδική αιτιολογία του τελευταίου εδαφίου 
της παραγράφου 3 του άρθρου 3».

δ. Το στοιχείο ε αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Το Όργανο Ελέγχου διενεργεί τον επιτόπιο Έλεγχο 

(αυτοψία) εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα 
πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης συγκρότησής του. Η προθεσμία αυτή δύναται 
να παρατείνεται μόνο στην περίπτωση αδυναμίας διε-
νέργειας του ελέγχου λόγω της ενδεχόμενης εποχιακής 
λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης».

ii. Το Όργανο Ελέγχου οφείλει να υποβάλλει την έκ-
θεση του ελέγχου μέσω του Π.Σ.Κ.Ε., πλην των περι-
πτώσεων εκθέσεων ελέγχων επενδυτικών σχεδίων των 
ν. 2601/1998 και ν. 1892/1990, καθώς και εκθέσεων ελέγ-
χων για τα επιχειρηματικό σχέδια διάσωσης και αναδι-
άρθρωσης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3299/2004, που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Προκειμένου για επιτό-
πιο έλεγχο (αυτοψία), η έκθεση υποβάλλεται εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από 
την ημερομηνία λήξης της διενέργειάς του. Σε περίπτω-
ση που ο επιτόπιος έλεγχος διενεργηθεί νωρίτερα από 
την προβλεπόμενη στην παράγραφο ε(i) καταληκτική 
45η μέρα από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης, 
οι ημέρες που απομένουν έως την λήξη του 45ημέρου 

προσμετρώνται στην προθεσμία του προηγούμενου 
εδαφίου. Προκειμένου για διοικητικό έλεγχο, η έκθεση 
υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα 
πέντε (45) ημερών από την έκδοση της απόφασης συ-
γκρότησης του Οργάνου Ελέγχου».

ε. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου στ αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Η έκθεση υπογράφεται χειρόγραφα ή ψηφιακά από 
όλα τα μέλη του Οργάνου και υποβάλλεται αμέσως στην 
αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρονικό ή/ και σε έντυπη μορφή, 
όπου τηρείται αντίστοιχης μορφής αρχείο».

στ. Το στοιχείο ζ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Όργανο Ελέγχου οφείλει, εντός προθεσμίας τριά-

ντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση του Προϊστα-
μένου του τμήματος ελέγχου, να προσκομίσει συμπλη-
ρωματική έκθεση στην περίπτωση που συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 16 του 
ν. 4399/2016. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο 
ισχύουν και όταν η αναγκαιότητα της σύνταξης συμπλη-
ρωματικής έκθεσης διαπιστώνεται και σε μεταγενέστερο 
στάδιο της διαδικασίας εξέτασης της επένδυσης. Με την 
προσκόμιση της συμπληρωματικής έκθεσης θεωρείται 
ότι ολοκληρώθηκε το έργο του Οργάνου Ελέγχου ως 
προς το συγκεκριμένο επενδυτικό έργο και θεμελιώνεται 
το δικαίωμα της προβλεπόμενης αμοιβή».

2. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 2 αντικαθίσταται 

ως ακολούθως:
«Για τα μέλη των Οργάνων Ελέγχου - μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. 

εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρ-
θρο 26 του ν. 4399/2016 για την Επιτροπή Διαχείρισης 
Μητρώων και Ελέγχου και στην 122368/2016 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση 
Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πι-
στοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού 
Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του 
π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), και τον έλεγχο των σχετικών Δια-
δικασιών» (Β΄ 3800), σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω 
Επιτροπή:...».

β. Στο τέλος της περίπτωσης β του στοιχείου 3 προ-
στίθενται εδάφια ως ακολούθως: 

«Το Όργανο Ελέγχου τάσσει προθεσμία προς τον 
επενδυτικό φορέα, ώστε τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα 
στοιχεία να υποβάλλονται εντός ευλόγου χρόνου από 
την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου ή κατά την διε-
νέργεια του διοικητικού ελέγχου. Η ως άνω τασσόμενη 
προθεσμία δεν παρατείνει τις προθεσμίες της περίπτω-
σης ii του στοιχείου ε του άρθρου 4. Σε περίπτωση που 
ο φορέας δεν ανταποκριθεί εντός της τασσόμενης προ-
θεσμίας, το όργανο ελέγχου προχωρά στη σύνταξη της 
έκθεσης χωρίς τα πρόσθετα στοιχεία».

Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η 118699/31-10-2017 απόφαση 

του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επεν-
δυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα 
με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» 
(Β΄ 3929).
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2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ   

 Ι 

Αριθμ. 66322 (2)
 Τροποποίηση της 92185/3447/50213/28-08-2017 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που αφο-

ρά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της 

εταιρείας «CARGO EXPERTS (CYPRUS) LTD» που 

εδρεύει στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροπο-

ποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 

(Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. 132 Α΄) «Περί 

εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχα-
νικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) 
(Φ.Ε.Κ. 312 Α΄) και ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 αυτού.

2. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄/22-04-2005).

3. Το π.δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192 Α΄/13-12-2017) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208 Α΄/04-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».

5. Το π.δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. 37 Α΄/28-02-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Την 92185/3447/50213/28-08-2017 (Φ.Ε.Κ. 3078 Β΄/
06-09-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την 
οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλά-
δα της εταιρείας «CARGO EXPERTS (CYPRUS) LTD» που 
εδρεύει στην Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και 
ισχύει.

7. Το από 22-04-2019 (αριθμ. οικ. 44652/1119, ΠΣΚΕ 
Κωδ. Ενεργ. 2201994) αίτημα της εταιρείας για τροπο-
ποίηση της ανωτέρω απόφασης όσον αφορά την επω-
νυμία της από «CARGO EXPERTS (CYPRUS) LTD» (παλαιά 
επωνυμία) σε «CARGO EXPERTS LTD» (νέα επωνυμία).

8. Το από 02-04-2019 Πιστοποιητικό του Εφόρου 
Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το οποίο 
προκύπτει η μεταβολή επωνυμίας της εταιρείας από 
«CARGO EXPERTS (CYPRUS) LTD» σε «CARGO EXPERTS 
LTD», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε την 92185/3447/50213/28-08-2017 

(Φ.Ε.Κ. 3078 Β΄/06-09-2017) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου 
στην Ελλάδα της εταιρείας «CARGO EXPERTS (CYPRUS) 
LTD που εδρεύει στη Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθη-
κε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο 
ΣΤ΄) και ισχύει, ως προς την επωνυμία της εταιρείας από 
«CARGO EXPERTS (CYPRUS) LTD» (παλαιά επωνυμία) σε 
«CARGO EXPERTS LTD» (νέα επωνυμία).

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης, παραμένουν 
ως έχουν.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ   

 Ι 

Αριθμ. 211/151650 (3)
 Αναγνώριση ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρε-

σιών επαγγελματικής εκπαίδευσης κρεοπωλών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1α του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 

«Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (134 Α΄), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4492/2017 
(156 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Το κεφάλαιο Ε΄ του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄), «Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες δι-
ατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/2018) 
«Αναδιάρθρωση των δομών υποστήριξης της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (98 Α΄).

6. Το π.δ. 126/2000 «Όροι και προϋποθέσεις επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και 
εκδοροσφαγέων» (111 Α΄).

7. Το π.δ. 97/2017 (138 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
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8. Το π.δ. 88/29-08-2018 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (160 Α΄).

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

10 Το π.δ. 125/5-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

11. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων…».

12. Την 2428/119952/2018 (Β΄ 3936) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».

13. Την 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενι-
κού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

14. Την 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό 
… και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με την 36215/ΓΔ1 (ΦΕΚ 3525/Β΄/2018) «Τροποποίηση της 
40023/Υ1/12-03-2018 (Β΄ 867) υπουργικής απόφασης».

15. Το με αριθμ. 2/21-02-2019 και το από 19-07-2018 
(αριθμ. εισερχ. 1390/102365/2018) αίτημα της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την 
Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ.

16. Τα με αριθμ. 341/37124/3-4-2019 και 858/126987/
3-6-2019 έγγραφα του Τμήματος Σφαγείων της Διεύ-
θυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τα οποία η εν 
λόγω Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την αναγνώριση 
των παραρτημάτων της ως άνω σχολής.

17. Το από 3-6-2019 ενημερωτικό-εισηγητικό σημείω-
μα της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

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

Άρθρο Μονό
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει 
στην Αττική, και δραστηριοποιείται στην παροχή υπη-
ρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης κρεοπωλών, ανα-
γνωρίζεται ως αντίστοιχη των Σχολών Επαγγελμάτων 
Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων για το επάγγελμα του κρεοπώλη (π.δ. 126/2000), 
για τις παρακάτω δομές της:

Α) στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Αττικής και επί της 
οδού Ελ. Βενιζέλου 128,

Β) στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας και επί της οδού Στα-
θοπούλου 41.

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, 24 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας Αγροτικής Ανάπτυξης
και Θρησκευμάτων και Τροφίμων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
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