
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 118699/31-10-2017 κοι-
νής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύστα-
ση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των 
αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄3929).

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας επτά χιλιάδων, πενήντα οχτώ ευρώ και είκοσι 
πέντε λεπτών (7.058,25€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας 
«GEYER HELLAS» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας εξακόσια είκοσι ευρώ (620 €) με Φ.Π.Α., της 
εταιρείας «GREEKROTORS IKE» προς το Πυροσβε-
στικό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €) με Φ.Π.Α., της 
εταιρείας «PAROS LAB Ο.Ε.» προς το Πυροσβεστι-
κό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και 
ογδόντα πέντε λεπτών (2420,85 €) με Φ.Π.Α., που 
προσφέρεται από την «Αυτοτελή Διεύθυνση Πο-
λιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης» προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

6 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας έντεκα χιλιάδων, εκατόν εξήντα ευρώ 
(11.160 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

7 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λε-
πτών (236,80 €) με Φ.Π.Α., που προσφέρεται από 
την «Pet City Group Α.Ε.Β.Ε.» προς το Πυροσβεστι-
κό Σώμα.

8 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά 
ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (2.677,43 €) με 
Φ.Π.Α., που προσφέρεται από την εταιρεία «ΑΙΓΕ-
ΑΣ ΑΜΚΕ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

9 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.» 
προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

10 Χρηματοδότηση Προγραμματικής Συμφωνίας με-
ταξύ Ελληνικού Δημοσίου, Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

11 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

12 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

13 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου «Επέκταση αλιευτικού καταφυγί-
ου Γλύφας Ν. Φθιώτιδας».

14 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου «Επέκταση αλιευτικού καταφυγί-
ου Αχλαδιού Ν. Φθιώτιδας».

15 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΧΑΤΖΗ Γε-
ώργιο δύο (02) κεντρικών μονάδων ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών μάρκας DELL, δύο (02) οθονών 
μάρκας DELL μετά των παρελκομένων τους, και 
δύο (02) τεμαχίων αδειών προγράμματος S/W MS 
OFFICE HOME & BUSINESS 2019 LICENSES, όλα 
μεταχειρισμένα προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Χαλκίδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45259 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 118699/31-10-2017 κοι-

νής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρω-

τή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύστα-

ση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των 

αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παρ. 8 του 

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

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  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 
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χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 117) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 16, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 
του άρθρου 19 του ν. 4441/2016 (Α’ 227), καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 και των παρ. 1, 9 α 
και β και 15 και 17 του άρθρου 85.

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

γ. Την υπ’ αρ. 118699/31-10-2017 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτι-
κών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β’ 3929/2017), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 65920/21-06-2019 
(Β’ 2582) και την υπ’ αρ. 134068/23-12-2019 (Β΄4874) 
απόφαση.

δ. Την υπ’ αρ. 91439/24-8-2017 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Σύσταση Ομάδας Εργασίας από μέλη 
του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για 
την πραγματοποίηση διοικητικών Ελέγχων επενδυτικών 
σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέρ-
γεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμός του κατα-
μερισμού εργασιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 3073).

ε. Την υπ’ αρ. 26226/3-3-2017 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 
«Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις 
διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου και παρακολούθη-
σης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ 117).

στ. Την υπ’ αρ. 122368/21.11.2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής για 
τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και του Εθνικού Μητρώου Πιστο-
ποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του π.δ. 33/2011 (Α’ 83) και 
τον έλεγχο των σχετικών διαδικασιών» (Β’ 3800).

2α. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διόρθωσης» (Α’ 133).

β. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυ-
βερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ, σύμ-
φωνα με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

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

δ. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ε. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

ζ. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

η. Την υπό στοιχεία Υ45/05.08.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού (Β’ 3328) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νι-
κόλαο Παπαθανάση».

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

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 118699/31-10-2017 κοινή απόφαση του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτι-
κών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β’ 3929), όπως 
τροποποιήθηκε με την την υπ’ αρ. 65920/21-6-2019 
(Β΄2582) και υπ’ αρ. 134068/23-12-2019 απόφαση, τρο-
ποποιείται ως εξής:

Η παρ. 4, του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω 

σοβαρού κωλύματος ή αδυναμίας μέλους οργάνου 
ελέγχου δεν καθίσταται δυνατή είτε i) η διενέργεια του 
ελέγχου, είτε ii) η ολοκλήρωση της σύνταξης της έκθεσης 
ελέγχου, η αρμόδια Υπηρεσία δύναται, με ειδική αιτιο-
λογία, να αντικαθιστά το κωλυόμενο μέλος με έτερο μέ-
λος του ΕΜΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας. Στις περιπτώσεις 
αυτές, η αντικατάσταση πραγματοποιείται με πρόταση 
της υπηρεσίας, χωρίς τυχαία ηλεκτρονική επιλογή και το 
νέο μέλος συμμετέχει στον έλεγχο που θα διενεργηθεί, 
ή επαναλαμβάνει τον έλεγχο που είχε πραγματοποιήσει 
το μέλος που αντικαταστάθηκε αντίστοιχα. Μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου 
η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη του Οργάνου και 
υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία.

Ομοίως σε περιπτώσεις που η διαδικασία της τυχαίας 
ηλεκτρονικής επιλογής των μελών του οργάνου ελέγχου 
αποβαίνει άκαρπος μετά την πάροδο σαράντα πέντε 
ημερών από την έναρξή της, δύναται να συγκροτείται 
το όργανο ελέγχου, από μέλη του ΕΜΠΕ με πρόταση της 
υπηρεσίας».

Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 118699/31-10-2017 

απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου 
επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμ-
φωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016», 
όπως τροποποιήθηκε.

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, 16 Απριλίου 2021 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
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(2)
      Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας επτά χιλιάδων, πενήντα οχτώ ευρώ και είκοσι 

πέντε λεπτών (7.058,25€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας 

«GEYER HELLAS» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπ’ αρ. 16154 Φ.804.22/04-03-2021 απόφαση 
του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), γίνεται 
αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, της εταιρείας «GEYER 
HELLAS» προς το Πυροσβεστικό Σώμα, εκτιμώμενης 
αξίας επτά χιλιάδων, πενήντα οχτώ ευρώ και είκοσι πέντε 
λεπτών (7.058,25€) με Φ.Π.Α., που αφορά είδη φωτισμού 
για τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(3)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας εξακόσια είκοσι ευρώ (620 €) με Φ.Π.Α., της 

εταιρείας «GREEKROTORS IKE» προς το Πυροσβε-

στικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 3559 Φ.804.22/16-3-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), 
γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, της εταιρείας 
«GREEKROTORS IKE» προς το Πυροσβεστικό Σώμα, εκτι-
μώμενης αξίας εξακόσια είκοσι ευρώ (620 €) με Φ.Π.Α., 
που αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό για τις ανάγκες της 
1ης Ε.Μ.Α.Κ.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(4)
      Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €) με Φ.Π.Α., της 

εταιρείας «PAROS LAB Ο.Ε.» προς το Πυροσβε-

στικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 4636 Φ.804.22/22-01-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξειςτου άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), γίνεται 
αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, της εταιρείας «PAROS LAB 
O.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα, εκτιμώμενης αξίας 
εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €) με Φ.Π.Α., που αφορά ένα 
(1) πολυμηχάνημα για τις ανάγκες της Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

(5)
      Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και 

ογδόντα πέντε λεπτών (2.420,85 €) με Φ.Π.Α., 

που προσφέρεται από την «Αυτοτελή Διεύθυν-

ση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης» 

προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 74902 Φ.804.22/01-02-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), 
γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, που προσφέρεται 
από την «Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Κρήτης» προς το Πυροσβεστικό Σώμα, 
εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι 
ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (2.420,85 €) με Φ.Π.Α., 
που αφορά σύστημα επικοινωνίας και δωρίζεται για τις 
ανάγκες της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(6)
      Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας έντεκα χιλιάδων, εκατόν εξήντα ευρώ 

(11.160 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-

ΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 6916 Φ.804.22/09-02-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), γίνεται 
αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα, 
εκτιμώμενης αξίας έντεκα χιλιάδων, εκατόν εξήντα ευρώ 
(11.160  €) με Φ.Π.Α., που αφορά σετ επικοινωνίας για τις 
ανάγκες της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας και Π.Υ. Κατερίνης.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(7)
      Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λε-

πτών (236,80 €) με Φ.Π.Α., που προσφέρεται από 

την «Pet City Group Α.Ε.Β.Ε.» προς το Πυροσβε-

στικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 12095 Φ.804.22/04-03-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185),  
γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, που προσφέρεται 
από την «Pet City Group Α.Ε.Β.Ε.» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα, εκτιμώμενης αξίας διακοσίων τριάντα έξι ευρώ 
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και ογδόντα λεπτών (236,80 €) με Φ.Π.Α., που αφορά 
είδος πληροφορικής και δωρίζεται για τις ανάγκες της 
Π.Υ. Μαρκοπούλου.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(8)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά 

ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (2.677,43 €) με 

Φ.Π.Α., που προσφέρεται από την εταιρεία «ΑΙ-

ΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα. 

 Με την υπό στοιχεία 12093 Φ.804.22/04-03-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), 
γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, που προσφέρεται 
από την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα, εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδο-
μήντα επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (2.677,43 €) με 
Φ.Π.Α., που αφορά είδη πληροφορικής και δωρίζεται για 
τις ανάγκες της Π.Υ. Μαρκοπούλου.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(9)
      Αποδοχή της πρότασης δωρεάς της εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.» 

προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 15065 Φ.804.22/26-3-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), γίνεται 
αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.» προς το Πυροσβεστι-
κό Σώμα, που αφορά είδη πληροφορικής για τις ανάγκες 
της Π.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

      Αριθμ. ΔΙΠΔΑ/Φ.4./3/7003 (10)
Χρηματοδότηση Προγραμματικής Συμφωνίας με-

ταξύ Ελληνικού Δημοσίου, Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημό-

σιας Διοίκησης», (Α΄ 113).

β) Της περ. ε’ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

γ) Του άρθρου 15 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέ-
ματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοι-
κητικών θεμάτων», (Α΄ 138).

δ) Του άρθρου 24 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθ-
μιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», (Α΄ 57).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

στ) Του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59).

ζ) Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

η) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ι) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων».

ια) Της υπό στοιχεία Υ70/2020 (Β’ 4805) απόφασης 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.

ιβ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται ετήσια επιβάρυνση 380.000€ η οποία θα 
αντιμετωπιστεί τόσο για το έτος 2021 καθώς και για τα 
επόμενα έτη του ΜΠΔΣ από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του ΑΛΕ 2310802018 “Eπιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (E.K.Δ.Δ.Α.) για 
λειτουργικές δαπάνες γενικά» του ειδικού φορέα «Γενι-
κή Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Το-
μέα» (1007 - 207 - 0000000) του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των 
ανωτάτων ορίων δαπανών των δεσμευτικών στόχων του 
ΜΠΔΣ, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε κατ’ έτος μέχρι και το 2024 τη χρη-
ματοδότηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνι-
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Κοινωνικού Πολύκεντρου (Κ.Π.) της 
Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων 
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

2. Ο προσδιορισμός της χρηματοδότησης ορίζεται 
στην παρ. 3.2 της από 22 Νοεμβρίου 2004 Προγραμ-
ματικής Συμφωνίας που κυρώθηκε με το άρθρο 15 
του ν. 3345/2005 (Α΄ 138) και η οποία παρατάθηκε στις 
30/12/2015 (ΑΔΑ: 72Ε3465ΦΑ-Β13) έως 31.12.2019 και 
στις 28.1.2021 έως 31.12.2024 (ΑΔΑ ΨΥΚ846ΜΤΛ6-ΔΡΝ).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23001Τεύχος B’ 1978/14.05.2021

3. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, με απόφαση 
της Επιτροπής Συντονισμού Δράσεων του άρθρου 15 
του ν. 3345/2005, ορίζονται:

α) Η κατανομή του συνολικού ποσού χρηματοδότησης 
κατά δράση καθώς και ο χρόνος διάθεσης των σχετικών 
ποσών, όπως προκύπτει από το χρηματοδοτικό πρωτό-
κολλο (Χ.Π.).

β) Τα ποσά που διατίθενται για τις ανάγκες της διοι-
κητικής - λειτουργικής υποστήριξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και 
του Κοινωνικού Πολύκεντρου από το συνολικό ποσό 
χρηματοδότησης και με βάση τα ποσοστά της παρ. 3.2 
της Προγραμματικής Συμφωνίας και, όπως αυτή αναφέ-
ρεται στην παρ. 2 της παρούσας

4. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά την κατάθεση των απαραί-
τητων δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ’  αρ. 
2/39549/0026/11.6.2019 απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών 
παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. 
ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» 
(Β’ 1138), επιχορηγείται με τα ποσά των παρ. 3α και 3β.

Μετά την είσπραξη του σχετικού ποσού θα εκδίδει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ν.Π.Δ.Δ., ένταλμα επι-
χορήγησης του Κοινωνικού Πολύκεντρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
με το ποσό που αναλογεί σε αυτό, σύμφωνα με την 
απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού Δράσεων. Το 
Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την είσπραξη 
του ανωτέρω ποσού πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση του Κοινωνικού Πολύκεντρου υπογεγραμ-
μένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα όπου 
θα αναφέρονται:

Ι. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του Κοινωνικού 
Πολύκεντρου.

ΙΙ. Η πλήρης διεύθυνση του Κοινωνικού Πολύκεντρου.
ΙΙΙ. Το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει.
ΙV. Οι δράσεις για τις οποίες ζητούνται τα αναγκαία 

ποσά.
Β. Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(Δ.Σ.) του Κοινωνικού Πολύκεντρου περί αποδοχής της 
χρηματοδότησης.

Γ. Γραμμάτιο είσπραξης του ποσού.
Δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Στην αρχή κάθε νέου οικονομικού έτους το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το Κοινωνικό Πολύ-
κεντρο συντάσσουν χρηματοδοτικό πρωτόκολλο στο 
οποίο αναφέρονται όλες οι ετήσιες συμφωνημένες δρά-
σεις για την υλοποίηση της προγραμματικής συμφωνίας, 
οι απαιτούμενες πιστώσεις για το σκοπό αυτό καθώς και 
η χρονοκατανομή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2021 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

      Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./66/5948 (11)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατά-
ξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012
(Α΄ 54) και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), 

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123), και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού, 

4. Την υπό στοιχεία  ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./123/8461/ 
15.05.2019 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. για την έγκριση της 
κίνησης διαδικασιών πλήρωσης πεντακοσίων (500) κε-
νών οργανικών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων) 

5. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.11/646/33153/23.10.2020 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Το υπό στοιχεία Φ/37211/Ζ2/1.4.2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6). 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή πέντε (5) ατόμων ως μέλη ΔΕΠ, ως εξής: 
ένα (1) άτομο ως μέλος ΔΕΠ, στο Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο, 
ένα (1) άτομο ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Πα-

τρών, 
ένα (1) άτομο ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Δυτι-

κής Αττικής, 
ένα (1) άτομο ως μέλος ΔΕΠ, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

και 
ένα (1) άτομο ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Θεσ-

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

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./67/6250 (12)

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) 
και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40). 

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123), και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού, 

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./123/8461/ 
15.05.2019 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. για την έγκριση της 
κίνησης διαδικασιών πλήρωσης πεντακοσίων (500) κε-
νών οργανικών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων).

5. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.11/646/33153/23.10.2020 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/39579/Ζ2/7.4.2021 έγγρα-
φο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6). 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή δύο (2) ατόμων ως μέλη ΔΕΠ στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή αντίστοιχα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 3122.1-Τ72/28415/2021 (13)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου «Επέκταση αλιευτικού καταφυ-

γίου Γλύφας Ν. Φθιώτιδας». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 2932/2001 «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών 

στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 145).

β. Την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3044/2002 
«Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και δημοσίων Έργων» (Α’ 197), όπως αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3153/2003 
«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 153).

γ. Το π.δ. 70/2015  (Α’ 114).
δ. Την υπ’ αρ. 40701/2006 απόφαση «Αποφαινόμενα 

και γνωμοδοτούντα όργανα των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών 
και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί-
ου, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των νόμων 
1069/1980 και 890/1979 και Επιχειρήσεων και λοιπών 
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α’ βαθ-
μού του π.δ. 410/1995 σε εφαρμογή του ν. 3316/2005 
(Α’ 42)» (Β’ 1196).

ε. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’26).

στ. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Το υπ’ αρ. 44239/2206/02-03-2021 έγγραφο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας/Γενική Διεύθυνση 
Αναπτ/κου Προγρα/σμου, Περιβάλλοντος και Υποδο-
μών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με συνημμένη την 
υπ’ αρ. 22/2021 (ΑΔΑ: ΨΥ5ΦΟΡΗ9-ΨΛ7) απόφαση της 
Λιμενικής Επιτροπής Φθιώτιδας.

η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό ως Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα:

- ως Κύριο του Έργου το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας
- ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευής 
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Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

- ως Προϊσταμένη Αρχή την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την Διεύθυνση Τεχνι-
κών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

- ως Τεχνικό Συμβούλιο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσί-
ων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 20 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3122.1-Τ72/28416/2021 (14)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου «Επέκταση αλιευτικού καταφυ-

γίου Αχλαδιού Ν. Φθιώτιδας». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 2932/2001 «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών 

στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 145).

β. Την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3044/2002 
«Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και δημοσίων Έργων» (Α’ 197), όπως αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3153/2003 
«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 153).

γ. Το π.δ. 70/2015  (Α’ 114)
δ. Την υπ’ αρ. 40701/2006 απόφαση «Αποφαινόμενα 

και γνωμοδοτούντα όργανα των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών 
και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί-
ου, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των νόμων 
1069/1980 και 890/1979 και Επιχειρήσεων και λοιπών 
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α’ βαθ-
μού του π.δ. 410/1995 σε εφαρμογή του ν. 3316/2005 
(Α’ 42)» (Β’ 1196)

ε. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’26).

στ. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Το υπ’ αρ. 36433/1780/02-03-2021 έγγραφο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας/Γενική Διεύθυνση 
Αναπτ/κου Προγρα/σμου, Περιβάλλοντος και Υποδο-
μών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με συνημμένη την 
υπ’ αρ. 23/2021 (ΑΔΑ: ΨΤΒΤΟΡΗ9-15Γ) απόφαση της 
Λιμενικής Επιτροπής Φθιώτιδας.

η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό ως Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα:

- ως Κύριο του Έργου το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας
- ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευής 

Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

- ως Προϊσταμένη Αρχή την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την Διεύθυνση Τεχνι-
κών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

- ως Τεχνικό Συμβούλιο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσί-
ων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 20 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(15)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΧΑΤΖΗ Γε-

ώργιο δύο (02) κεντρικών μονάδων ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών μάρκας DELL, δύο (02) οθο-

νών μάρκας DELL μετά των παρελκομένων τους, 

και δύο (02) τεμαχίων αδειών προγράμματος S/W 

MS OFFICE HOME & BUSINESS 2019 LICENSES, 

όλα μεταχειρισμένα προς το Κεντρικό Λιμεναρ-

χείο Χαλκίδας.

  Με την υπ’ αρ. 2824.76/28407/2021/20 Απριλίου 2021 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή 
η υπ’ αρ. Εισερχ. Κ.Λ.Χαλκίδας: 11233/24-11-20 επιστολή 
δωρεάς του ΧΑΤΖΗ Γεώργιου, δύο (02) κεντρικών μονά-
δων ηλεκτρονικών υπολογιστών μάρκας DELL, δύο (02) 
οθονών μάρκας DELL μετά των παρελκομένων τους, και 
δύο (02) τεμαχίων αδειών προγράμματος S/W MS OFFICE 
HOME & BUSINESS 2019 LICENSES, όλα μεταχειρισμένα 
προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, συνολικής εκτι-
μώμενης αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα 
ευρώ (3.670,00#€).

  Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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