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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 117

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

2

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

4

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

5

Περιφέρειες

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αριθμ. 26226
Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων
στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4399/2016.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και
άλλες διατάξεις», (Α΄117) και ειδικότερα τα άρθρα 24
παρ. 4, 25 παρ. 4, 26 παρ. 4, 27 παρ. 2, 80, 82 παρ. 2 και
85 παρ. 17.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 11 του Προεδρικού
Διατάγματος 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και
ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο
ν. 3908/2011», (Α΄83), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005, (Α΄98).

5. Το άρθρο 23, περ. δ΄ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης, Δημόσιο Λογιστικό, κ.α.δ»
(Α 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παρ. 5
του ν. 4337/2015 (Α 129).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄
185), όπως ισχύει.
7. Το υπ’ αριθ. 123/2016 Προεδρικό Διάταγμα «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», (Α΄208).
8. Το υπ’ αριθ. 73/2015 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 116).
9. Το υπ’ αριθ. 125/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει (Α΄270).
10. Την υπ’ αριθ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», (Β΄3722).
11. Την υπ’ αριθ. Π.Α. Υ29/8-10-2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
12. Την υπ’ αριθ. 2/88585/0022/21-12-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών και των εισηγητών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των Περιφερειών της Χώρας και των
μελών των Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, καθώς και των μελών
των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων
7 και 11 αντίστοιχα του π.δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στο 3908/2011», (ΥΟΔΔ 592).
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13. Την ιδιαίτερη σημασία των Γνωμοδοτικών Επιτροπών και των λοιπών Οργάνων αξιολόγησης και ελέγχου
των επενδύσεων που υπάγονται στα καθεστώτα των
επενδυτικών νόμων για την οικονομία της χώρας καθώς
και ότι στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011
και 3299/2004, έχουν θεσπιστεί διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση από τους φορείς των επενδυτικών
σχεδίων των οποίων επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται
και υπάγονται στις διατάξεις των νόμων αυτών, καταβολής παραβόλων για την κάλυψη των δαπανών των
διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης
των επενδύσεων.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, για το τρέχον έτος,
ύψους τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (358.000)
ευρώ. Για τα επόμενα ημερολογιακά έτη προκύπτει
ετήσια δαπάνη που ανέρχεται στο ύφος των τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (466.000) ευρώ (έτος 2018),
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ (έτος 2019), εκατόν
ενενήντα χιλιάδων (190.000) ευρώ (έτος 2020), εκατόν
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ (έτος 2021). Για την ανωτέρω δαπάνη εγγράφεται πίστωση εντός των ορίων του
εθνικού σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ίση
με το 8ο/οο των ετήσιων πιστώσεων για καταβολή ενισχύσεων των νόμων 4399/2016 (άρθρο 80 παρ.3 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 6 του ν. 4441/2016),
3908/2011 (άρθρο 12 παρ. 5) και 3299/2004 (άρθρο 7
παρ. 18) και με το 4ο/οο των ετήσιων πιστώσεων για
καταβολή ενισχύσεων των νόμων1161/1981, 1262/1982,
1682/1987, 1892/1990 και 2601/1998 σύμφωνα με το
άρθρο 8, παράγραφος 22, εδάφιο α του ν. 2601/1998,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημιώσεις Προέδρων, Μελών,
Γραμματέων και (αξιολογητών) εισηγητών
των Γνωμοδοτικών Επιτροπών
Ορίζεται αποζημίωση, ανά συνεδρίαση,
1. Εξήντα (60) ευρώ, για τον πρόεδρο και πενήντα (50)
ευρώ για τα μέλη, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου,
α. Της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ορίζεται στο άρθρο 27 του
ν. 4399/2016.
β. Των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 15, περίπτωση
β (i και ii) του ν. 3299/2004.
γ. Της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Ανάπτυξης του Υπουργείου
Ανάπτυξης που ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 15, περίπτωση
ε του ν. 3299/2004.
2. Σαράντα πέντε (45) ευρώ, για τους γραμματείς και
τους αναπληρωτές βοηθούς γραμματείς των Γνωμοδοτικών επιτροπών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Πενήντα πέντε (55) ευρώ για τον πρόεδρο και πενήντα (50) ευρώ για τα μέλη, μετά ή άνευ δικαιώματος
ψήφου, των Γνωμοδοτικών Επιτροπών που συστήνο-
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νται στις Περιφέρειες της χώρας και της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής που συστήνεται στην Περιφερειακή Ενότητα
Δωδεκανήσου του Νομού Δωδεκανήσου, σύμφωνα με
το άρθρο 27 του ν. 4399/2016.
4. Τριάντα πέντε (35) ευρώ, για τους γραμματείς και
τους αναπληρωτές βοηθούς γραμματείς των Γνωμοδοτικών επιτροπών της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
5. Τριάντα (30) ευρώ, ανά αξιολογούμενο θέμα, για
τους εισηγητές θεμάτων, αρμοδιότητας των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του παρόντος άρθρου 1, πλην των εισηγητών για την Γνωμοδοτική Επιτροπή της περίπτωσης γ
της παραγράφου 1, για τους οποίους ορίζεται αποζημίωση πενήντα (50) ευρώ.
Άρθρο 2
Αποζημιώσεις Μελών Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Σε κάθε μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων
Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011
(Α΄83), στο οποίο ανατίθεται η αξιολόγηση επενδυτικού
σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
4399/2016, είτε αφορά το στάδιο ελέγχου πληρότητας
και νομιμότητας (παρ. Α), είτε το στάδιο της αξιολόγησης
(παρ. Β), καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας
καθορίζεται:
1. Για τα επενδυτικά σχέδια του Καθεστώτος «Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και για α. μέχρι το
επιλέξιμο κόστος των τριών εκατομμυρίων (3.000.000)
ευρώ, στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
β. Άνω του επιλέξιμου κόστους των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, στο ποσό των διακοσίων (200)
ευρώ.
2. Για τα επενδυτικά σχέδια των καθεστώτων της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», των «Νέων Ανεξάρτητων
ΜΜΕ», των «Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα», των
«Συνεργείων και Δικτυώσεων» και για,
α. μέχρι το επιλέξιμο κόστος των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000) ευρώ, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ,
β. άνω του επιλέξιμου κόστους των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, στο ποσό των διακοσίων πενήντα
(250) ευρώ.
3. για τα επενδυτικά σχέδια των καθεστώτων «Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους» και «Ολοκληρωμένων Χωρικών και Κλαδικών Σχεδίων», στο ποσό των τριακοσίων
(300) ευρώ.
4. Για τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθορίζεται αποζημίωση ογδόντα (80) ευρώ σε κάθε έκθεση χαρακτηρισμού προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών και υπηρεσιών, ως καινοτομικών, έκαστου επενδυτικού σχεδίου
του καθεστώτος των «Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα» καθώς και των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις».
Άρθρο 3
Αποζημιώσεις Μελών Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιημένων Ελεγκτών
Σε κάθε μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων
Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011, στο
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οποίο ανατίθεται ο έλεγχος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016 καθώς και των προγενέστερων επενδυτικών νόμων (3908/2011, 3299/2004,
2601/1998 κ.λπ.), καθορίζεται αποζημίωση,
1. ανά επιτόπιο έλεγχο και αναλόγως του είδους και του
επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου καθώς και
του τόπου διενέργειας του, ως εξής:
α. Για κάθε έλεγχο επενδυτικού σχεδίου, που υλοποιείται εκτός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην
οποία διαμένει μόνιμα ο ελεγκτής, και για
i. επιλέξιμο κόστος μέχρι των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000) ευρώ,
- για τα επενδυτικά σχέδια των κλάδων της μεταποίησης και του τουρισμού, τριακοσίων (300) ευρώ,
- για τα επενδυτικά σχέδια των λοιπών κλάδων, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ,
ii. επιλέξιμο κόστος άνω των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000) ευρώ,
- για τα επενδυτικά σχέδια των κλάδων της μεταποίησης και του τουρισμού, τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ,
- για τα επενδυτικά σχέδια των λοιπών κλάδων, τριακοσίων (300) ευρώ,
β. Για κάθε έλεγχο επενδυτικού σχεδίου, που υλοποιείται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην
οποία διαμένει μόνιμα ο ελεγκτής, και για
i. επιλέξιμο κόστος μέχρι των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000) ευρώ,
- για τα επενδυτικά σχέδια των κλάδων της μεταποίησης και του τουρισμού, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ,
- για τα επενδυτικά σχέδια των λοιπών κλάδων, διακοσίων (200) ευρώ,
ii. επιλέξιμο κόστος άνω των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000) ευρώ,
- για τα επενδυτικά σχέδια των κλάδων της μεταποίησης και του τουρισμού, τριακοσίων (300) ευρώ,
- για τα επενδυτικά σχέδια των λοιπών κλάδων, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ,
2. ανά διοικητικό έλεγχο, όλων των ειδών και του κόστους των επενδυτικών σχεδίων το ποσό των εξήντα
(60) ευρώ.
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β. Η αποζημίωση των εισηγητών των Γνωμοδοτικών
Επιτροπών ισχύει για μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις
στη διάρκεια του έτους.
γ. Επισημαίνεται ότι για την καταβολή των ανωτέρω
αποζημιώσεων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η σύσταση
και η συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών, καθώς και η
δημοσίευση της αντίστοιχης απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, όπου απαιτείται.
δ. Οι περιορισμοί των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για τα μέλη των Εθνικών
Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών καθώς και των εισηγητών των Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης
γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Ισχύει
όμως το όριο των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 52
του ν. 4369/2016, αναφορικά με τις ειδικές περιπτώσεις,
με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.2 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015.
Άρθρο 6
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οπότε
και παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. 2/88585/0022/21-12-2012
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων (Β΄592) και καταλαμβάνει τις συνεδριάσεις
των Γνωμοδοτικών Επιτροπών καθώς και τους ελέγχους
επενδύσεων που διενεργούνται μετά την ημερομηνία
αυτή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Άρθρο 4
Αποζημιώσεις Μελών Επιτροπής
Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών
Ορίζεται αποζημίωση, ανά συνεδρίαση,
1. πενήντα (50) ευρώ, για τον πρόεδρο και σαράντα
πέντε (45) ευρώ για τα μέλη, της Επιτροπής.
2. Τριάντα πέντε (35) ευρώ, για τους Γραμματείς της
Επιτροπής.

2

Άρθρο 5
1α. Οι αποζημιώσεις που ορίζονται στα άρθρα 1, 2,
3 και 4 της παρούσης απόφασης δεν μπορούν να είναι
κατά μήνα, μεγαλύτερες από διακόσια πενήντα (250)
ευρώ για τους Προέδρους των Γνωμοδοτικών Επιτροπών
και της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου
Διαδικασιών, από διακόσια (200) ευρώ για τα μέλη και
από εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τους γραμματείς των
Επιτροπών αυτών.

Με την αριθ. 7073/Δ9.2381/16-02-2017 απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποσπάται η Ντανάκα Τριανταφυλλιά του
Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ542610, υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων με βαθμό Α΄ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο γραφείο του
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
I

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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προσωρινή ομοιόβαθμη θέση, η οποία συνιστάται με την
παρούσα απόφαση απόσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005.
Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται.
(Αριθ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης 9808/
1774/02-03-2017)
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Με την αριθ. 5775/Δ9.1963/08-02-2017 απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού και Αθλητισμού
αποσπάται από 23/01/2017, η Μηλαίου Σπυριδούλα
του Φραγκίσκου με Α.Δ.Τ. ΑΙ525533, μόνιμη υπάλληλος
κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών
Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, στο πολιτικό
γραφείο της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε προσωρινή ομοιόβαθμη
θέση, η οποία συνιστάται με την απόφαση απόσπασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του π.δ.
63/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του ν. 4320/2015.
Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται.
(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης 9809/1775/
02-03-2017).
Οι Υπουργοί

διατάξεις» (Α 16), όπως η παρ. 4 του άρθρου 9 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 και 12 παρ. 4, του ν. 4225/2014
(Α 2) και συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18
του ν. 4302/2014 (Α 225).
β) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διουχητυχής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α 45).
γ) Του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α 196).
δ) Του π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α 180).
ε) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητυχών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α 29).
στ) Του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210).
2. Την αριθ. Δ9/40861/10675/27-12-2016 απόφαση
της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ορισμός μελών στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτυχής Μακεδονίας» (ΥΟΔΔ 722).
3. Το αριθ. 339/17-02-2016 έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η αριθ. Δ9/40861/10675/27-12-2016
απόφαση και ορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η Μαστρογιάννη - Ίνδου Ελένη του Ηλία με ΑΔΤ
ΑΙ 338583, ως αναπληρώτρια της Σιδηροπούλου Αγνής,
σε αντικατάσταση του Παπαδόπουλου Βασίλη, κατόπιν
αρχαιρεσιών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ9/40861/10675/27-122016 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Πολιτισμού
Αλληλεγγύης
και Αθλητισμού
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Τεύχος ΥΟΔΔ 117/13.03.2017

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

Αριθ. Δ9/7433/2488
Τροποποίηση της αριθ. Δ9/40861/10675/27-12-2016
απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ορισμός
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνυχής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΥΟΔΔ 722).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 του ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομυχών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες

3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθ. 2253.5-4/16541/17
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες
Εταιρείες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.

Τεύχος ΥΟΔΔ 117/13.03.2017
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β) Των άρθρων 13, 14, 15 περί Συλλογικών Οργάνων,
του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»
(Α΄ 45).
γ) Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄170).
δ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών... Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114).
ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
2. Την αριθ. 2253.5-4/32846/16/14-04-2016 υπουργική απόφαση με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) με διετή θητεία
(Υ.Ο.Δ.Δ. 199/15-04-2016), όπως τροποποιήθηκε με
τις αριθ. 2253.5-4/41647/16/18-05-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 265/
25-05-2016) και αριθ. 2253.5-4/64062/16/18-07-2016
(Υ.Ο.Δ.Δ. 405/27-07-2016) υπουργικές αποφάσεις.
3. Την αριθ. 13761/21-11-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. με θέμα "Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
2472/17-03-2016 απόφασης Ε.Ο.Τ.".
4. Το αριθ. 350/21-02-2017 έγγραφο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.).
5. Την Αριθ. 2901.01/14108/17/23-02-2017 απόφαση
διορισμού νέου Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 89/28-02-2017).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της σχετικής
απόφασης 2 του προοοιμίου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ Διονύσιο-Χαράλαμπο του Χρήστου με Α.Δ.Τ. Χ 008044, ως Πρόεδρο,».
2. Η περίπτωση (ιβ) της παραγράφου 1 της σχετικής
απόφασης 2 του προοοιμίου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«τη ΝΟΜΠΙΛΑΚΗ Πηνελόπη του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ.
Σ 099777, αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Διαφημιστικών Προγραμμάτων-Συνεδρίων-Εκθέσεων της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης του Ε.Ο.Τ., με
αναπληρωτή τον ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Μιχαήλ του Θεοχάρη με
Α.Δ.Τ. Σ 173566, υπάλληλο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών
Εξωτερικού (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων) του Ε.Ο.Τ.».
3. Η παράγραφος 3 της σχετικής απόφασης 2 του προοιμίου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Σ. στις οποίες συζητούνται
θέματα που αφορούν επιβάτες με αναπηρία, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο ΛΥΜΒΑΙΟΣ Ιωάννης του
Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ.: Χ 021670, Γενικός Γραμματέας της
Ε.Σ.Α.μεΑ., ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία, με αναπληρωτή του την ΧΡΙΣΤΟΦΗ Μαρίλυ του Σπυρίδωνος με Α.Δ.Τ. ΑΙ 126150».
4. Η παράγραφος 4 της σχετικής απόφασης 2 του προοιμίου, αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Γραμματέας του
Συμβουλίου ορίζεται η Υποπλοίαρχος (Ν) Λ.Σ. ΒΡΑΧΝΗ
Γεωργία του Νικολάου με Α.Δ.Τ. 1662, με αναπληρωτή
τον Υποπλοίαρχο Λ.Σ. ΖΩΗ Μιλτιάδη του Γεωργίου με
Α.Δ.Τ. 1192».
5. Κατά τα λοιπά ισχύει η σχετική απόφαση 2 του προοιμίου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Μαρτίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Με την 2901.01/15955/2017/02.03.2017 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005, προσλαμβάνεται από 10.02.2017,
η Κυριάκου Μαρία του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ068238 σε
κενή θέση του Γραφείου του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
(Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό). Η προσλαμβανόμενη θα
αποχωρήσει αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση
για οποιοδήποτε λόγο του Υπουργού που την προσέλαβε,
χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα
αποζημίωσης ή άλλη αξίωση.
(Αριθ. βεβ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 5976 /02.03.2017).
(Αριθ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1264075632/02.03.2017).
Με την 2901.01/15958/2017/02-03-2017 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και
57 του π.δ. 63/2005 και του άρθρου 23 του ν. 4320/2015,
διορίζεται από 02.02.2017, η Πικιού Δικαία του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ.: Σ695254 σε κενή θέση μετακλητής υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
(Αριθ. βεβ. (Αριθ. βεβ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 5978 /02.03.2017)
(Αριθ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1579411322/02.03.2017).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

4

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Αριθ. 2591
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 11617/12.08.2011
απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου
152 του Ν.3463/2006 στην εδαφική Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 18841/02.10.2012,
20461/10.12.2013, 4970/11-04-2014 , 22461/1211-2014 και 16295/5-10-2016 όμοιες».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 238 και 280 του ν. 3852/
2010 (Φ.Ε.Κ 87/Α΄/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της
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Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ
114/Α΄/08.06.2006) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του
ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ 234/Α΄/28.12.2009) "Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις".
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ
98/Α΄/22.04.2005) "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα"
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2 του ν. 3469/2006
(Φ.Ε.Κ 131/Α΄/28.06.2006) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις".
5. Την αριθ. 60/2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2) εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα "Έλεγχος νομιμότητας πράξεων
Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο. Τ. Α. (άρθρο 238 του ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα
Καλλικράτης".
6. Την αριθ. οικ. 11481/04.07.2011 (Φ.Ε.Κ 1654/Β΄/
26.07.2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί "Συγχώνευσης των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 152 του
ν. 3463/2006 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης".
7. Την αριθ. 11617/12.08.2011 (Φ.Ε.Κ 298/Υ.Ο.Δ.Δ/
05.09.2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με την
οποία συγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152
του ν. 3463/2006 στην εδαφική Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας- Θράκης.
8. Την αριθ. 18841/02.10.2012 (Φ.Ε.Κ493/Υ.Ο.Δ.Δ/
24.10.2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 11617/12.08.2011
όμοια, ως προς την αντικατάσταση μέλους της Ειδικής
Επιτροπής.
9. Την αριθ. 20461/10.12.2013 (Φ.Ε.Κ 7/Υ.Ο.Δ.Δ/
14.01.2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 11617/12.08.2011 όμοια, ως
προς την αντικατάσταση της Γραμματέως της Ειδικής
Επιτροπής
10. Την αριθ. 4970/11.04.2014 (Φ.Ε.Κ 250/Υ.Ο.Δ.Δ/
06.05.2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 11617/12.08.2011 όμοια, ως
προς την αντικατάσταση της Γραμματέως της Ειδικής
Επιτροπής
11. Την αριθ. 22461/12-11-2014 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. /799/1712-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’αριθ. 11617/12-08-2011 όμοια ως
προς την παράγραφο 3 αυτής
12. Την αριθ. 16295/5-10-2016 (ΦΕΚ 575/Υ.Ο.Δ.Δ./
26.10.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης με την οποία
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τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 11617/12-08-2011 όμοια ως
προς την παράγραφο 3 αυτής.
13. Το αριθ. 19035/08.02.2017 έγγραφο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους περί αντικατάστασης του αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 152 του
ν. 3463/2006
14. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 11617/12-08-2011 απόφασης μας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 18841/
02-10-2012, 20461/10-12-2013, 4970/11-04-2014, 22461/
12-11-2014 και 16295/5-10-2016 όμοιες, ώστε η παρ.1
του διατακτικού αυτής να έχει ως εξής:
«1. Θεοχάρη Αθανάσιο του Ηλία, (Α.Δ.Τ. Χ229765) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Παπαδόπουλο Στέργιο
του Χρήστου, (Α.Δ.Τ. ΑΕ 583347) Δικαστικό Πληρεξούσιο
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 11617/12.08.2011 απόφαση μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 28 Φεβρουαρίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθ. 761
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3620/26-08-2016 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας
περί συγκρότησης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορίνθου (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.
471/2016).
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Π, τομέας Δ, περ.
6 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87, τ.Α΄, 7-6-2010),
2. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου», (ΦΕΚ 224 τ.Α΄, 27-12-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Τις διατάξεις της αριθ. 80951/27377/31-10-2014
(ΦΕΚ 3101/τ.Β΄/18-11-2014) από φασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
στους άμε σα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου»,
4. Την αριθ. οικ. 55791/2410/27-04-2015 απόφαση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων και τοποθέτηση προσωπικού στη
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας»,
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5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ. 9574/1895/13-012017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί
«Ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων στα τμήματα
Γραμματείας και Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κορινθίας».
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη ση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010),
7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 825/1978 (Α΄ 189),
8. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρ θρωση των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 1),
όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37
του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλά δων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας» (ΦΕΚ Α 272),
9. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/
1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικη τικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ Α 45),
10. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α 131),
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ/τος 3710/1957
«Περί τροποποιήσεως της περί διοι κήσεως και ελέγχου
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας
κλπ» (ΦΕΚ Α 100), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών
Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία
2012/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»,
13. Την αριθ. 2/19591/0022/18-05-2010 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 192),
14. Τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 1Α.1 του ν. 4052/
2012 «Σύνθεση-λειτουργία Τοπι κών Διοικητικών Επιτροπών των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»,
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15. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2α και β του
ν. 4387/2016 (Α 85) περί «λειτουργίας Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών ΙΚΑ ΕΤΑΜ»,
16. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4445/2016
(Α 236) περί «μετονομασίας των Τοπι κών υποκαταστημάτων πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
17. Την υπ’ αριθ. 3620/26-08-2016, (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 471/
2016) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας περί
Συγκρότησης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Υποκ/τος
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορίνθου».
18. Το υπ’ αριθ. Δ9/4528/1569/23-02-2017 έγγραφο
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνι κής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «Ορισμού εκπροσώπων
για την ΤΔΕ του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών
Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο του ΕΦΚΑ», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 3620/26-08-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας περί Συγκρότησης
Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορίνθου, ως προς:
1. Την ονομασία, η Τοπική Διοικητική Επιτροπή Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορίνθου με τονομάζεται σε:
«Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με Έδρα
την Κόρινθο του ΕΦΚΑ» και
2. τον ορισμό μελών:
- η Ντάτη Πανωραία του Δημητρίου, υπάλληλος του
ΣΕΠΕ, ΠΕ κατηγορίας, βαθμού Α΄ με ΑΔΤ ΑΙ642917, αντικαθιστά την Κεχαγιά Αδαμαντία του Ευστρα τίου, ως τακτικό μέλος και
- ο Τριανταφύλλου Γεώργιος του Παναγιώτη, υπάλληλος του ΣΕΠΕ, ΔΕ κατη γορίας, βαθμού Α΄ με ΑΔΤ
Μ462843, αντικαθιστά την Κυριάκου Ελένη του Χα ραλάμπους, ως αναπληρωματικό μέλος.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 3620/26-08-2016 απόφαση μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 6 Μαρτίου 2017
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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
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