
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού (παραβό-
λου) για την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης 
όρων της απόφασης υπαγωγής και έγκρισης μετα-
βολής στοιχείων επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 
3908/2011 και 3299/2004.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/22307/ 
5.4.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1341/21.4.2017) κανονιστικής 
απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου «Καθορισμός της αρμοδιότητας των Υπη-
ρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Περιφε-
ρειών και τον κατασταλτικό έλεγχο των εξοφλη-
θέντων Χρηματικών Ενταλμάτων του Δημοσίου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3 Αποδοχή Δωρέας του Διεθνή Οργανισμού Μετα-
νάστευσης εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς τεσσάρων (04) υπο-
βρύχιων οχημάτων προώθησης μάρκας SUEX, μο-
ντέλο XJ37 Underwater Scooter 70970 για κάλυψη 
αναγκών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών 
(Μ.Υ.Α.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από την εταιρεία «ΜΟΤΟΡ 
ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.».

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς υλικών [μια (01) 
αντλία 24ν, δύο (02) NAFTA εύκαμπτα LLOYD FR 
254X274, τρείς (03) επενδύσεις μαξιλαριών, οκτώ 
(08) ρακόρ, δύο (02) ρυθμιζόμενους αυλούς, δύο 
(02) βεγγαλικά χειρός SOLAS, δύο (02) φωτοβολί-
δες αλεξιπτώτου και δύο (02) καπνογόνα] για το 
Π.Λ.Σ. 611 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου από 
την Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

6 Έγκριση του αιτήματος επένδυσης του φορέα 
υλοποίησης του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος 
«7.3.2 REMOVING INTERNAL BOTTLENECKS IN 
CYPRUS TO END ISOLATION AND TO ALLOW FOR 
THE TRANSMISSION OF GAS FROM THE EASTERN 
MEDITERRANEAN REGION».

7 Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού προσωπικού 
για απογευματινή υπερωριακή εργασία έτους 2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 20496/
ΥΠΕ/5/02569/Ε/ν. 3299/2004/03.05.2012 από-
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-
1518/04.05.2012 (τεύχος Β).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 128799 (1)
Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού (παρα-

βόλου) για την υποβολή αιτήσεων τροποποίη-

σης όρων της απόφασης υπαγωγής και έγκρι-

σης μεταβολής στοιχείων επενδυτικών σχεδίων 

που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 

4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  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 6 του 
άρθρου 17 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρη-
ματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8), όπως 
ισχύει.

3. Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστά-
θηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρ-
θρου 85 του ν. 4399/2016, και ειδικότερα την παράγρα-
φο ΣΤ΄ αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 
6 του άρθρου 22 του ν. 4479/2017 (Α΄94).

4. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε-
ριφερειακή Σύγκλιση» (Α΄ 261), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την υπ' αριθ. 17301/19-4-2011 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
«Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (πα-
ραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυ-
τικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3908/2011» (Β΄ 653).

7. Την υπ' αριθ. 8355/3-3-2005 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού 
Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο-
μικών «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού πο-
σού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής 
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3299/2004» 
(Β΄ 337).

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 22576/27.05.2013 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους κατα-
βολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή 
αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις δι-
ατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, 
όπως ισχύουν σήμερα» (Β΄ 1340), η οποία μετά την έκ-
δοση της παρούσας παύει να ισχύει για τα επενδυτικά 
σχέδια που ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 
185), όπως ισχύει.

10. 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-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

11. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/ 
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (ΦΕΚ Β΄ 3722), όπως ισχύει.

13. Την υπ' αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

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

Άρθρο 1
1. Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που 

καταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όρων 
της απόφασης υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που 
υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 4399/2016, καθ' όλη 
τη διάρκεια της υλοποίησής τους και μέχρι την υποβο-
λή αιτήματος τελικού ελέγχου, καθώς και της έγκρισης 
μεταβολής στοιχείων, μετά την έκδοση της απόφασης 
ολοκλήρωσής των και τα οποία υποχρεούται να τηρεί 
ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος μακροχρόνι-
ων υποχρεώσεων, συναρτάται με το συνολικό κόστος 

του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται ως 
ακολούθως:

- για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όρων της 
απόφασης υπαγωγής, το ένα τρίτο (1/3) του αρχικώς 
καταβληθέντος παραβόλου (ήτοι του παραβόλου που 
καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αντίστοιχου 
επενδυτικού νόμου),

- για την υποβολή, μετά την έκδοση της απόφασης 
ολοκλήρωσης, αιτημάτων έγκρισης μεταβολής στοιχεί-
ων και τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη 
λήξη του διαστήματος μακροχρόνιων υποχρεώσεων, το 
ένα πέμπτο (1/5) του αρχικώς καταβληθέντος παραβό-
λου (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχε-
δίου στις διατάξεις του αντίστοιχου επενδυτικού νόμου).

2. Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που 
καταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όρων 
της απόφασης υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 
3908/2011 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14Β 
στην παράγραφο ΣΤ΄ του ν. 3908/2011, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του νόμου 
4479/2017), συναρτάται με το συνολικό κόστος του υπα-
χθέντος επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται στο ένα τρίτο 
(1/3) του αρχικώς καταβληθέντος παραβόλου (ήτοι του 
παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αί-
τησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις 
του αντίστοιχου επενδυτικού νόμου).

3. Η καταβολή του παραβόλου βεβαιώνεται με απο-
δεικτικό κατάθεσης σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.), το οποίο συνυποβάλλεται με τα αιτήματα των 
ανωτέρω παραγράφων 1 και 2. 

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού 
του παραβόλου (e-παράβολο), η καταβολή του βεβαιώ-
νεται με την προσκόμιση του παραβόλου καθώς και του 
αποδεικτικού πληρωμής αυτού, τα οποία συνυποβάλλο-
νται με τα αιτήματα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-

μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε 
και παύει η ισχύς της υπ' αριθ. πρωτ. 22576/27.05.2013 
κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης  Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. απόφ.     ΦΓ8/68232/01.11.2017 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/22307/ 

5.4.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1341/21.4.2017) κανονιστικής 

απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου "Καθορισμός της αρμοδιότητας των Υπη-

ρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 

τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Περι-

φερειών και τον κατασταλτικό έλεγχο των εξο-

φληθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων του Δημο-

σίου", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

  Συνεδρίασε στο Κατάστημά του, την 1η Νοεμβρίου 
2017, με την εξής σύνθεση: Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, 
Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρμάς, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία 
Βλαχάκη, Άννα Λιγωμένου, Γεωργία Μαραγκού και 
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος 
Βoΐλης, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, 
Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, 
Γεωργία Τζομάκα, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία 
Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, 
Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, 
Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη 
Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασημίνα 
Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυρομμάτη, Ευαγγελία Σερα-
φή, Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη Κατσικέρη, Γεωργία 
Παπαναγοπούλου και Νεκταρία Δουλιανάκη, Σύμβουλοι 
(οι Αντιπρόεδροι Χρυσούλα Καραμαδούκη και Αγγελική 
Μαυρουδή και οι Σύμβουλοι Βασιλική Ανδρεοπούλου, 
Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Δημήτριος Πέππας, 
Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά 
και Βασιλική Προβίδη απουσίασαν δικαιολογημένα, με 
την παρουσία του Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο Αντώνιου Νικητάκη και της Γραμματέως Ελένης 
Αυγουστόγλου, Επιτρόπου, Προϊσταμένης της Γραμμα-
τείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος.
2. Τα άρθρα 19, 30, 31, 33, 36 παρ. 1, 51 και 52 του Κώ-

δικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄, 52).

3. Το άρθρο 25 παρ. 1 τρίτο εδάφιο του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 143), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α΄, 
220/28.11.2016).

4. Το π.δ. 136/2011 «Καθορισμός κατωτάτου ορίου των 
δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
(ΦΕΚ Α΄ 267), όπως ισχύει.

5. Τα Πρακτικά της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 6ης Γεν. Συν./5.4.2017, όπως τροποποιήθηκαν 
με τα Πρακτικά της 9ης Γεν. Συν./ 10.5.2017 (θέμα Α΄).

6. Τη σχετική εισήγηση της Αντιπροέδρου του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου Άννας Λιγωμένου, που καταχωρήθηκε 
στα πρακτικά της 15ης Γεν. Συν./1.11.2017 της Ολομέ-
λειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

7. Τη σύμφωνη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφάσισε τα εξής:

Τροποποιεί και συμπληρώνει την περ. β) της ΦΓ8/ 
22307/5.4.2017 (ΦΕΚ Β΄, 1341/21.4.2017) κανονιστικής 
απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
όπως τροποποιήθηκε με τη ΦΓ8/28671/10.6.2017 (ΦΕΚ 
Β΄, 2071/15.6.2017) όμοια, η οποία επαναδιατυπώνεται 
ως εξής:

«β) Για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Πε-
ριφερειών, αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό, που βρίσκεται η έδρα 
τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 
παρ. 1 τρίτο εδάφιο του ν. 4270/2014 (Α΄, 143), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 4438/2016 
(Α΄, 220/28.11.2016). Στις περιπτώσεις που Προϊστάμε-
νοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών (έδρας) 
εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενα τους όργανα στις 
Περιφερειακές Ενότητες, για τον προληπτικό έλεγχο των 
σχετικών δαπανών αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες Επιτρό-
που του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους Νομούς, που βρί-
σκεται η έδρα της Περιφερειακής Ενότητας.

Ειδικά για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών: 
α) της Περιφέρειας Αττικής, αρμόδια είναι η 15η Υπηρε-
σία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου, αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους Νομούς Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου για τους τίτλους πληρωμής, που εκδίδο-
νται από τα Τμήματα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομι-
κών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης Κυκλάδων 
και Δωδεκανήσου, αντίστοιχα και γ) της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και των υπαγομένων σε αυτήν 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλ-
κίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής αρμόδια 
είναι η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Καλαμαριάς. Οι 
ίδιες Υπηρεσίες είναι αρμόδιες και για την άσκηση του 
κατασταλτικού ελέγχου των λογαριασμών των ως άνω 
Περιφερειών, καθώς και για τον προληπτικό έλεγχο των 
συμβάσεων αυτών, κατά το άρθρο 278 του ν. 3852/2010, 
όπως ισχύει.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ

I

(3)
    Αποδοχή Δωρέας του Διεθνή Οργανισμού Μετα-

νάστευσης εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου. 

 Με την με αριθμ. πρωτ. οικ./18441/1.11.2017 από-
φαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή εκ 
μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και για λογαριασμό της 
Υπηρεσίας Ασύλου της δωρεάς του Διεθνή Οργανισμού 
Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), που αφορά στη δωρεά δεκα-
οκτώ (18) κλιματιστικών τύπου Sendo SND-12, τριών 
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(3) κλιματιστικών τύπου Sendo SND-18, δύο (2) κλιμα-
τιστικών τύπου SFSU-48ARDNI-ID και ενός (1) container, 
συνολικής αξίας δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα 
έξι ευρώ και είκοσι λεπτών.

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

I

(4)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς τεσσάρων (04) υπο-

βρύχιων οχημάτων προώθησης μάρκας SUEX, 

μοντέλο XJ37 Underwater Scooter 70970 για κά-

λυψη αναγκών της Μονάδας Υποβρυχίων Απο-

στολών (Μ.Υ.Α.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από την εταιρεία 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Α.Ε.».

  Με την αριθμ. 2824.76/84103/2017/23 Νοεμβρίου 
2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με 
το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 
28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα γίνεται αποδεκτή η 
από 18-10-2017 επιστολή δωρεάς της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ 
ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» τεσσάρων 
(04) υποβρύχιων οχημάτων προώθησης μάρκας SUEX, 
μοντέλο XJ37 Underwater Scooter 70970 για κάλυψη 
αναγκών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, συνολικής αξίας περίπου είκοσι δύο χιλιά-
δων ευρώ (#22.000,#€).

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

I

(5)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς υλικών [μια (01) 

αντλία 24ν, δύο (02) NAFTA εύκαμπτα LLOYD FR 

254X274, τρείς (03) επενδύσεις μαξιλαριών, οκτώ 

(08) ρακόρ, δύο (02) ρυθμιζόμενους αυλούς, δύο 

(02) βεγγαλικά χειρός SOLAS, δύο (02) φωτοβο-

λίδες αλεξιπτώτου και δύο (02) καπνογόνα] για 

το Π.Λ.Σ. 611 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου 

από την Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οι-

νουσσών.

  Με την αριθμ. 2824.76/84102/2017/23 Νοεμβρίου 
2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν 
με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρ-
θρου 28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των 
άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα γίνεται 
αποδεκτή η με αριθμ. 936/21-04-2016 επιστολή της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών καθώς 
και η με αριθ. Πρωτ. 1602/17-07-2017 συμπληρωματική 
αυτής για δωρεά υλικών [μια (01) αντλία 24ν, δύο (02) 
NAFTA εύκαμπτα LLOYD FR 254X274, τρείς (03) επενδύ-

σεις μαξιλαριών, οκτώ (08) ρακόρ, δύο (02) ρυθμιζόμε-
νους αυλούς, δύο (02) βεγγαλικά χειρός SOLAS, δύο (02) 
φωτοβολίδες αλεξιπτώτου και δύο (02) καπνογόνα] στο 
Π.Λ.Σ. 611 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, αξίας εννια-
κοσίων εβδομήντα ευρώ και εννέα λεπτών (#970,09#€).

  Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 846/2017 (6)
Έγκριση του αιτήματος επένδυσης του φορέα 

υλοποίησης του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος 

«7.3.2 REMOVING INTERNAL BOTTLENECKS IN 

CYPRUS TO END ISOLATION AND TO ALLOW FOR 

THE TRANSMISSION OF GAS FROM THE EASTERN 

MEDITERRANEAN REGION».

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(τακτική συνεδρίαση στις 09.10.2017) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), 
όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 21,22 και 25 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση Θεμάτων 
ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση της 
αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσι-
κού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» 
(L 211/2009).

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 «Σχετι-
κά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης 
αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονι-
σμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 715/2009» και ιδίως το άρθρο 12 αυτού.

6. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/89 
της 18ης Νοεμβρίου 2015 «Για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενω-
σιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος» με τον 
οποίο επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος των Έργων Κοινού 
Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ).

7. Την υπ' αριθμ. 5/2015 Σύσταση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφε-
ξής Οργανισμός) «On good practices for the treatment 
of the investment requests including cross border cost 
allocation (CBCA) requests for electricity and gas projects 
of common interest (PCI)».

8. Την από 04.02.2015 εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Μεθοδολογία Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για 
την Ανάπτυξη του Συστήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου.
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9. Το αίτημα επένδυσης που υποβλήθηκε από το 
φορέα υλοποίησης του έργου CyprusGas2EU, ήτοι το 
Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Του-
ρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τα υπ'αριθμ. 
πρωτ. ΡΑΕ Ι-225117/14.08.2017, Ι-225213/29.08.2017, 
I-225743/08.09.2017, Ι-226215/19.09.2017 και Ι-226520/ 
25.09.2017 έγγραφα.

10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-69190/09.10.2017 έγγρα-
φο της ΡΑΕ με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό 
το αίτημα επένδυσης του φορέα υλοποίησης του έργου.

11. Τις διαβουλεύσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργει-
ας της Κύπρου (ΡΑΕΚ) και τη συμφωνία που επετεύχθη 
μεταξύ των δυο ρυθμιστικών αρχών σχετικά με το δια-
συνοριακό επιμερισμό του επενδυτικού κόστους.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

22 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει: «1. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει τη 
λειτουργία της αγοράς ενέργειας, εκπονεί μελέτες, συ-
ντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει 
σε συστάσεις, αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όρ-
γανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, ιδίως 
για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και των 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων που τίθενται με τον παρόντα 
νόμο, την Προστασία των Καταναλωτών, την εκπλήρω-
ση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλει-
ας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια 
εφοδιασμού και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης...».

Επειδή, περαιτέρω σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 5 του άρθρου 25 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει: «2 Η 
ΡΑΕ συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη της εσωτε-
ρικής αγοράς ενέργειας και στην προαγωγή του υγιούς 
ανταγωνισμού σε αυτή, συνεργαζόμενη με τις ρυθμιστι-
κές αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και άλλες ρυθμιστικές αρχές, ιδίως στην περιοχή της 
Ενεργειακής Κοινότητας, της Μαύρης Θάλασσας και της 
Μεσογείου, καθώς και με τον Οργανισμό Συνεργασίας 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, τα όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας και διεθνείς 
οργανισμούς, και ιδίως: (α) Κοινοποιεί στις ρυθμιστικές 
αρχές ενέργειας άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι 
απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
(β) Παρακολουθεί την τεχνική συνεργασία μεταξύ των 
Ευρωπαίων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
των ομολόγων τους σε τρίτες χώρες, ιδίως σε χώρες της 
Ενεργειακής Κοινότητας και σε χώρες με τα συστήματα 
των οποίων διασυνδέονται τα Συστήματα Μεταφοράς 
της Ελλάδος, (γ) Συμβάλλει σε διαδικασίες ανταλλα-
γής δεδομένων για τις πιο σημαντικές διαδικασίες της 
αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο. [...] 5. Η ΡΑΕ διαβου-
λεύεται και συνεργάζεται για διασυνοριακά θέματα με 
τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας άλλων κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινό-
τητας, καθώς και τρίτων χωρών με τα συστήματα των 

οποίων διασυνδέονται τα Συστήματα Μεταφοράς της 
Ελλάδος, με τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως 
για: (α) Την προώθηση της δημιουργίας λειτουργικών 
διευθετήσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για 
βέλτιστη διαχείριση του συστήματος, να προωθείται η 
ανάπτυξη κοινών χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργει-
ας και φυσικού αερίου και η διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας, καθώς και να παρέχεται η δυνατότητα 
επαρκούς επιπέδου δυναμικού διασύνδεσης, μέσω και 
νέων Διασυνδέσεων, σε περιφερειακό επίπεδο και μετα-
ξύ περιφερειών, ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη 
υγιούς ανταγωνισμού και η βελτίωση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, χωρίς διακρίσεις μεταξύ προμηθευτών σε 
διάφορα κράτη - μέλη. (β) Την ανάπτυξη κοινών κανόνων 
σχετικά με την κατανομή δυναμικότητας και διαχείρισης 
της συμφόρησης στις διασυνδέσεις».

Επειδή, ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 12 του Κανονισμού 347/2013, όπως ισχύ-
ει: «...Μόλις ένα τέτοιο έργο φτάσει σε επαρκή βαθμό 
ωριμότητας, οι φορείς υλοποίησης του έργου, μετά από 
διαβούλευση με τους ΔΣΜ από όλα τα κράτη μέλη όπου 
εντοπίζονται τα καθαρά θετικά αποτελέσματα του έργου, 
υποβάλλουν αίτημα επένδυσης. Αυτό το αίτημα επένδυ-
σης περιλαμβάνει αίτημα για διασυνοριακό επιμερισμό 
κόστους και υποβάλλεται σε όλες τις εμπλεκόμενες εθνι-
κές ρυθμιστικές αρχές μαζί με τα εξής:

α) ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του έργου που 
συνάδει με τη μεθοδολογία που καταρτίζεται δυνάμει 
του άρθρου 11 και λαμβάνει υπόψη τα πέραν των συνό-
ρων του εμπλεκόμενου κράτους μέλους οφέλη •

β) επιχειρηματικό σχέδιο που αξιολογεί την οικονομι-
κή βιωσιμότητα του έργου, συμπεριλαμβανομένου του 
επιλεχθέντος τρόπου χρηματοδότησης, και, για ένα έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στην κατηγορία του 
παραρτήματος II σημείο 2, τα αποτελέσματα της δοκιμής 
αγοράς - και

γ) αν είναι δυνατή η συμφωνία των φορέων υλοποίη-
σης του έργου, τεκμηριωμένη πρόταση για διασυνορι-
ακό επιμερισμό του κόστους.».

Επειδή εν προκειμένω, ο φορέας υλοποίησης του έρ-
γου με το υπ' αριθμ. 9 σχετικό έγγραφο του υπέβαλε στη 
ΡΑΕ το αίτημα επένδυσης του έργου «7.3.2 REMOVING 
INTERNAL BOTTLENECKS IN CYPRUS TO END ISOLATION 
AND TO ALLOW FOR THE TRANSMISSION OF GAS FROM 
THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION» (εφεξής «το 
Έργο»).

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού 
347/2013, η ΡΑΕ με το υπ' αριθμ. 10 σχετικό έγγραφο 
κοινοποίησε το αίτημα επένδυσης στον Οργανισμό προς 
ενημέρωση αυτού.

Επειδή, οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Ελλάδας 
και της Κυπριακής Δημοκρατίας κατόπιν σχετικής συ-
νεργασίας έκριναν από κοινού ότι η πρόταση για διασυ-
νοριακό επιμερισμό του κόστους που συνυποβλήθηκε 
με το αίτημα επένδυσης (σχετικό υπ'αριθμ. 9 έγγραφο) 
είναι εύλογη και τεκμηριωμένη. Επειδή, συγκεκριμένα, οι 
Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Ελλάδας και της Κυπρι-
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ακής Δημοκρατίας συμφώνησαν ενόψει των στοιχείων 
του φακέλου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η μόνη 
εκ των δύο εμπλεκόμενων κρατών μελών η οποία θα 
επωμιστεί τυχόν επενδυτικά και λειτουργικά κόστη που 
σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, ενώ η Ελλάδα/
το Ελληνικό Σύστημα θα έχει μηδέν (0) κόστος.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1) Την έγκριση του επισυναπτόμενου κειμένου με τίτλο 

«Cross-Border Cost Allocation Agreement between the 
Regulatory Authority for Energy of Greece (RAE) and the 
Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA)», που απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2) Την κοινοποίηση της παρούσας στον Οργανισμό, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρ-
θρου 12 του Κανονισμού 347/2013.

3) Την κοινοποίηση της παρούσας στον φορέα υλο-
ποίησης του Έργου.

4) Τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της 
ΡΑΕ.

5) Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η παρούσα προσβάλλεται κατά τα οριζόμενα στα άρ-
θρα 32 και 33 του ν. 4001/2011.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 147/2017 (7)
Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού προσωπικού 

για απογευματινή υπερωριακή εργασία έτους 2018.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  «Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α»

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί εκλογής Προέδρου του Ν.Π. του Δη-
μοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχο-
λικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού.

2. Το Φ.Ε.Κ 987/26-5-2011/τ. Β’  στο οποίο δημοσιεύ-
τηκε η σύσταση του Δ.Ο.Κ.ΜE.Π.Α.

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 176 του ν. 3584/2007
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013
6. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 3453/2006
7. Την υπ’ αριθ. 2/12540/0022/07 απόφαση του Υπουρ-

γού Οικονομίας και Οικονομικών
8. Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του 

ΔΟ.Κ.ΜΕ.Π.Α. έτους 2018 γα την αποζημίωση της υπε-
ρωριακής εργασίας ως εξής:

α) στον ΚΑ 15.601201 ποσό 10.000€ γα μόνιμους υπαλ-
λήλους

β) στον ΚΑ 156022.01 ποσού 1.500 € για υπαλλήλους 
αορίστου χρόνου

γ) στον ΚΑ 15.6041.03 ποσού 1.000€ γα εποχικούς 
υπαλλήλους

9. Τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής 
δεδομένου ότι το Παιδαγωγικό Προσωπικό εκτελεί ερ-
γασία πέραν του κανονικού ωραρίου, ήτοι εκδηλώσεις 
καλοκαιρινές, Χριστουγεννιάτικες κ.λπ. εκτός χώρου 
των Σταθμών, που γίνονται στο κηποθέατρο και στο 
ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ λόγω έλλειψης κτιριακής υποδομής, καθώς 
και τις συναντήσεις με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης για 
προγραμματισμό του Παιδαγωγικού και Ψυχαγωγικού 
Προγράμματος των νηπίων, τη συμμετοχή τους στις συ-
γκεντρώσεις γονέων, συνεργασία με την Ψυχολόγο, την 
επιπλέον εργασία λόγω έλλειψης προσωπικού στους κλά-
δους ΠΕ και ΤΕ Νηπιαγωγών και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

10. Το γεγονός ότι το Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό 
λόγω της συγχώνευσης των τριών Ν.Π. και της μεταφο-
ράς των αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Ιατρείων στο 
Ν.Π., έχει επιβαρυνθεί με πρόσθετη εργασία, η οποία 
προκύπτει από τη λειτουργία επιπλέον του αντικειμένου 
της Ταμειακής Υπηρεσίας και του αντικειμένου εργασιών 
όλου του Ν.Π., αποφασίζει:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
γα όλο το έτος 2018 στο προσωπικό του Δ.Ο.Κ.ΜE.Π.Α., 
στις παρακάτω ειδικότητες και αριθμό με ανώτατο όριο 
ωρών ανά μήνα:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ

(ανά μήνα)

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 10 20

ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Προσωρινός)
1 20

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7 20

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-

ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
1 20

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 20

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 20

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 20

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 20

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 20

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2 20

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 20

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ

(ανά μήνα)

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 20

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1 20

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 20
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ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ

(ανά μήνα)

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5 20

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 9 20

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 20

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 13 20

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 20

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 10 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ του Δ.Σ. 1 20

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Χολαργός, 2 Νοεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΡΙΣΗ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
      Στην υπ' αριθ. 20496/ΥΠΕ/5/02569/Ε/ν. 3299/2004/ 

03.05.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1518/04.05.2012 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 23675, στο 
εδάφιο 8, στη στήλη Β, επιφέρονται οι ακόλουθες δι-
ορθώσεις:

α. στους στίχους 14 και 15 διαγράφεται το κείμενο: 
«στο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας, Δ.Δ. Γκρίκας Ψάκ-

κας Ο.Τ.02»
β. στο στίχο 18 διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)»
στο ορθό: «διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(224.000 €)»
γ. στους στίχους 21 και 22 διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 

ευρώ (224.000€)»
στο ορθό: «ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 

(89.600 €)».

 (Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) 
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*02041913011170008*

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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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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