
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78535/25.10.2017 
(ΦΕΚ Β΄ 3812/30.10.2017) απόφασης του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο 
την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη Δικονομία 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη σύνταξη της σχετι-
κής αιτιολογικής έκθεσης καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 94373/5.1.2018 
(ΦΕΚ Β΄ 121/24.1.2018) όμοια - Ορισμός νέου τα-
κτικού και αναπληρωματικού μέλους.

2 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις 
πλημμύρες και τις κατολισθήσεις της 31ης Ιανου-
αρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2015 στην Περι-
φερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.

3 Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη 
διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώ-
νων στην Πάτρα το 2019.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Ίδρυμα Ευγε-
νίδου είκοσι τριών (23) ναυτικών βιβλίων για την 
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων 
(ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων).

5 Εκπροσώπηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμ-
μα HORIZON 2020 με τίτλο «Addressing the dual 
emerging threats of African Swine Fever and 
Lumpy Skin Disease in Europe (DEFEND).

6 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 
δαπανών διενέργειας των ερευνών Ισοτιμιών 
Αγοραστικών Δυνάμεων, έτους 2018 καθώς και 
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων 
και καθορισμός αμοιβής τους.

7 Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης στο 
Δήμο Πύλης για το Α΄ Εξάμηνο του έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 4947 (1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 78535/25.10.2017 

(ΦΕΚ Β΄ 3812/30.10.2017) απόφασης του Υπουρ-

γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο 

την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη Δικονομία 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη σύνταξη της σχετι-

κής αιτιολογικής έκθεσης καθώς και της έκθεσης 

αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 94373/5.1.2018 

(ΦΕΚ Β΄ 121/24.1.2018) όμοια - Ορισμός νέου τα-

κτικού και αναπληρωματικού μέλους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. Β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και

ε) του π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

2) Την υπ' αριθμ. 78535/25.10.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3812/ 
30.10.2017) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία συ-
στήθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι επιτροπή, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 94373/5.1.2018 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(ΦΕΚ Β΄ 121/24.1.2018) όμοια.
3) Την ανάγκη ορισμού νέου τακτικού και αναπληρω-

ματικού μέλους στην ως άνω επιτροπή.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 78535/25.10.2017 (ΦΕΚ 

Β΄ 3812/30.10.2017) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 94373/5.1.2018 
(ΦΕΚ Β΄ 121/24.1.2018) όμοια, ως εξής:

Ορίζεται ο Κωνσταντίνος Εφεντάκης του Μάρκου, Σύμ-
βουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από αναπληρωματικό 
μέλος, τακτικό μέλος της επιτροπής με αντικείμενο την 
κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη Δικονομία του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής 
έκθεσης καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών 
ρυθμίσεων, με αναπληρώτρια τη Νεκταρία Δουλιανάκη 
του Νικολάου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, νυν 
τακτικό μέλος της ίδιας ως άνω επιτροπής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 78535/25.10.2017 
(ΦΕΚ Β΄ 3812/30.10.2017) απόφαση, όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 94373/5.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 
121/24.1.2018) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

I

Αριθμ.     Α.Π.ΓΔΟΠ 0000478 ΕΞ 2018 (2)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από 

τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις της 31ης Ια-

νουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2015 στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέ-

ρειας Στερεάς Ελλάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του 

ν. 2459/1997 (Α΄ 17) «Κατάργηση φορολογικών απαλλα-
γών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 
25) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της 
κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 84 
του ν. 4313/14 (Α΄ 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφο-
ρών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις» και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 78, 79 και 80 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 ( Α΄ 129) και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 
παρ. 3, και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α΄ 

98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα».

5. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του 
π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας».

β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 123/2016 
(Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, 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».

γ) Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

δ) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 113/2010 (Α΄ 
194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

6. Την υπ' αριθμ. Υ197/16-11-2016 (3722/Β΄/
17-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Υ226/27-12-2016 (4233/Β΄/
28-12-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού.

7. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

8. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

9. Το π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του ν. 4038/ 
2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην 
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι-
κής στρατηγικής 2012-2015».

11. Την υπ' αριθ. 20725/Β.979/10-5-2011 (1207/Β΄/
14-6-2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθο-
ρισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 36 του ν. 2459/1997)», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ' αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000811ΕΞ2017/24-05-2017 (1927/
Β΄/2-6-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

12. Την υπ' αριθμ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για 
την υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και 
του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17)».

13. Τον υπ' αριθ. 1407/2013 Κανονισμό της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

14. Την αριθ. οικ. 3648/387/30-3-2012 (985/Β΄/
30-3-2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων 
που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες 
εκτός σεισμών» άρθρο 36 του ν. 2459/1997».
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15. Τις υπ' αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325/21-5-2015 
(1143/Β΄/16-6-2015) και ΔΑΕΦΚ/925/Α325/21-5-2015 
(1144/Β΄/16-6-2015) κοινές υπουργικές αποφάσεις των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης - Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
- Οικονομικών -και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με τις οποίες 
οριοθετούνται περιοχές στην Περιφερειακή Ενότητα Ευ-
ρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επλή-
γησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις της 31ης 
Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2015.

16. Την υπ' αριθ. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ-
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

17. Το με αριθ. πρωτ. 231318/790/1-11-2017 έγγραφο 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που εί-
ναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες και τις κατολισθή-
σεις της 31ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2015.

19. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, 
προκαλείται δαπάνη ύψους 4.920 ευρώ περίπου, σε βά-
ρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΣΑΕ 027/0-ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000-Τομέας Βιομηχανίας-Βιο-
τεχνίας), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και τις κα-
τολισθήσεις της 31ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουα-
ρίου 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οποίες έχουν οριοθετη-
θεί με τις αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325/21-5-2015 (1143/
Β΄/16-6-2015) και ΔΑΕΦΚ/925/Α325/21-5-2015 (1144/
Β΄/16-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Οικο-
νομικών -και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 και του Κα-
νονισμού 1407/2013.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση 
ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί 
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες 
ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας 
και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την 
αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από 
τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτί-
μησης ζημιών της Περιφέρειας και με ανώτατο όριο τα 
ποσά που προβλέπονται στον υπό στοιχείο 13 ως άνω 
Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από προ-
σκόμιση των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση Βιομη-
χανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία 
αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η 
ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολι-
κά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης 
νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώ-
νης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα.

β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από 
την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζη-
μιών.

γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί 
σε αυτήν σχετική αίτηση.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται όλες 
οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε βάσει 
του Κανονισμού 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014, 
η οικεία επιχείρηση και οι επιχειρήσεις που συνιστούν 
ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στους ανωτέρω 
Κανονισμούς, κατά το οικονομικό έτος δημοσίευσης της 
παρούσας και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά 
έτη. Οι ενισχύσεις αυτές αθροιζόμενες με την παρού-
σα ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό 
των 200.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 
1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (το αντίστοιχο 
ανώτατο ποσό για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, εί-
ναι 100.000 ευρώ)

ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημι-
ώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά 
το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε 
από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων 
(ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας.

στ) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη 
Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού 
συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

ζ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 
ημερών, περί μη πτώχευσης.

η) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η.
θ) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εται-

ρείας από το Γ.Ε.Μ.Η.
ι) λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέ-

πονται στο άρθρο 3 παρ. 3 περ. θ της υπ' αριθ. 20725/
Β.979/10-05-2011 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, 
και εξειδικεύονται από την Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτι-
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κής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία τηρεί όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά για δέκα έτη από την ημερο-
μηνία καταβολής της επιχορήγησης.

5. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση 
τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθεί-
σας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση 
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057 (3)
    Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη 
διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώ-
νων στην Πάτρα το 2019. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του ν. 1558/1985 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνη-

τικών Οργάνων», άρθρ. 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα-
τειών», παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α΄/26.07.1985).

β. Tου π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/22-04-2005).

γ. Tου π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού», (ΦΕΚ 7/Α΄/22-01-2018).

δ. Του ν. 2725/1999 άρθρο 53 παρ. 5 «Ερασιτεχνι-
κός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες δια-
τάξεις»,  άρθρο 53 παρ. 1, 2, 3, 4 και άρθρο 77 παρ. 8 
του ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α΄/10-10-2002).

2. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού……… Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015).

3. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ 210/Α΄/05.11.2016).

4. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016).

5. Την ανάγκη συγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής 
(Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογεια-
κών Αγώνων στην Πάτρα το 2019, αποφασίζουμε:

Α) Συστήνουμε την Οργανωτική Επιτροπή (Ν.Π.Ι.Δ.) για 
τη διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, 
στην Πάτρα το 2019 αποτελούμενη από τους:

1. ΜΕΝΕΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ως Πρόεδρος
2. ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως Αντι-

πρόεδρος
3. ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως Γραμματέας
4. ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως Μέλος
5. ΠΑΛΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως Μέλος
6. ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως Μέλος
7. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΝΤΥΠΑ) ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑ-

ΣΙΜΟΥ, ως Μέλος
8. ΚΑΡΑΝΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ, ως Μέλος
9. ΡΟΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως Μέλος
10. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως Μέλος
11. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως Μέλος
12. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ως Μέλος
13. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, 

ως Μέλος
14. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως 

Μέλος
15. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ως 

Μέλος
16. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 

ως Μέλος
17. ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως Μέλος
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η εκπόνηση οργα-

νωτικού σχεδίου δράσης για την καλύτερη προετοιμασία 
και διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, 
στην Πάτρα το 2019.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Τα έσοδα της Επιτροπής θα προέλθουν από ιδιωτικούς 
φορείς όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Έδρα του παραπάνω Ν.Π.Ι.Δ. ορίζεται η Πάτρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2018

Η Υπουργός Ο Υφυπουργός

  ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

I

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Ίδρυμα Ευ-

γενίδου είκοσι τριών (23) ναυτικών βιβλίων για 

την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νή-

σων (ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων).

     Με την 2824.76/15083/2018/26 Φεβρουαρίου 2018 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, που εκδόθηκε σύμφω-
να 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 επί-
σης και αυτές των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, 
γίνεται αποδεκτή η με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. ΑΕΝ/Ιονίων 
Νήσων 1174/18-9-2017 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του 
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Ιδρύματος Ευγενίδου για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού Ιονίων Νήσων (ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων) είκοσι τριών 
(23) ναυτικών βιβλίων, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων 
τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (#3.039,60#€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

I

    Αριθμ. 705/29819 (5)
Εκπροσώπηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμ-

μα HORIZON 2020 με τίτλο «Addressing the dual 

emerging threats of African Swine Fever and 

Lumpy Skin Disease in Europe (DEFEND). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 «Διοικη-

τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α΄ 32)».

β) Των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1290/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά «με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής 
και διάδοσης του «Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας (2014-2020),και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006».

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1291/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά «με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής 
και διάδοσης του «Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας (2014-2020),και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006».

4. Του π.δ. 138/1995»Οέσπιση γενικών μέτρων κα-
ταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς 
και των ειδικών μέτρων για τη φυσσαλιδώδη νόσο των 
χοίρων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου»(Α,88).

5. Του π.δ. 37/2005 «Μέτρα για την καταπολέμηση της 
Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων και τροποποίηση 
του Παραρτήματος Ι του π.δ. 138/2005(Α,88) σε συμ-
μόρφωση με την Οδηγία 2002/60/Ε.Ε ΤΟΥ Συμβουλίου» 
(Α, 56)

6. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

7. Της αριθμ. 2536/35588/27-3-2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «περί 
διορισμού Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Για τις ανάγκες της πιστοποίησης του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα HORIZON 2020 με τίτλο «Addressing the 
dual emerging threats of African Swine Fever and Lumpy 
Skin Disease in Europe (DEFEND)», ορίζεται ως εκπρόσω-
πος του Υπουργείου ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πο-
λιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος 
Κασίμης, του οποίου η υπογραφή δεσμεύει νομικά το 
Υπουργείο, ως προς τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα 
HORIZON 2020, τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και την εκτέλεση των σχετικών έργων υλοποίησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

I

Αριθμ. 1829/Γ7-94 (6)
    Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή 

των δαπανών διενέργειας των ερευνών Ισοτιμι-

ών Αγοραστικών Δυνάμεων, έτους 2018 καθώς 

και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργά-

νων και καθορισμός αμοιβής τους. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) - Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα του 
άρθρου 14, παρ. 1, περίπτωση ζ,

β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,

δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015), με θέμα: 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθ-
μίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, 
υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 
και εκτός επικρατείας»,

ε. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5.8.2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
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στ. της ΓΠ-400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/
Α΄/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις»,

η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄/ 
22.12.2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσ-
σονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής δια-
ταραχής και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προ-
έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (ΦΕΚ 
95/Υ.Ο.Δ.Δ/25.2.2016).

3. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 
2015/759.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, με αριθμό 1445/2007 της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για 
την παροχή βασικών πληροφοριών, σχετικά με τις ισο-
τιμίες αγοραστικής δύναμης και για τον υπολογισμό και 
τη διάχυση τους.

5. Τη Συμφωνία χρηματοδότησης (Grant Αgreement), 
με αριθ. 04152.2016.001-2016.158, ύψους εκατόν εξήντα 
επτά χιλιάδων εβδομήντα τριών Ευρώ και δεκαοκτώ λε-
πτών (167.073,18 €), η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της 
ΕΛΣΤΑΤ και του Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EUROSTAT) και αφορά στη διενέργεια από 
την ΕΛΣΤΑΤ των ερευνών Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνά-
μεων για τα έτη 2017 και 2018.

6. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των 
ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό να 
καλυφθεί από ιδιώτες συνεργάτες, προβλέπεται να μετα-
κινηθούν εντός και εκτός έδρας υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, 
χωρίς αμοιβή για τα ερωτηματολόγια.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους δεκατριών χιλιάδων πε-
ντακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών 
(13.525,38 €) - συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού 
έτους 2018, (ΚΑΕ 9916.00) και θα καλυφθούν εξ ολοκλή-
ρου από κοινοτική χρηματοδότηση.

8. Την απόφαση με αριθμό 763/Α2-398/25.1.2018 
και ΑΔΑ: 722Α6ΣΙ-ΑΘΑ και α/α 71 έγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 9916.00 του προϋπολογισμού της 
ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:

1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των 
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των ερευνών τιμών καταναλωτή στo πλαίσιο των Ισοτι-
μιών Αγοραστικών Δυνάμεων (PPPs), κατά τo έτoς 2018.

β. Αναθέτουμε στη Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρό-
νιων Δεικτών της EΛΣΤΑΤ την υποχρέωση διενέργειας 

των εν λόγω ερευνών Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων, 
έτους 2018.

2. Σκοπός των ερευνών τιμών καταναλωτή για τις Ισο-
τιμίες Αγοραστικών Δυνάμεων, οι οποίες διενεργούνται 
για τις ανάγκες της Ε.Ε. (Eurostat), βάσει του ανωτέρω 
Κανονισμού (ΕΚ), είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων 
στοιχείων τιμών, ώστε να υπολογισθούν από τη Eurostat 
οι ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης μεταξύ των Ευρωπα-
ϊκών χωρών.

Στις έρευνες τιμών ειδών καταναλωτή, για το έτος 
2018, οι οποίες διενεργούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, περι-
λαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

• Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία διενέργειας 
των ερευνών τιμών ειδών καταναλωτή,

• Διενέργεια των ανωτέρω ερευνών (συλλογή στοιχεί-
ων τιμών, με τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματο-
λογίων, έλεγχος συλλεγόμενων στοιχείων),

• Μηχανογραφική επεξεργασία και πινακοποίηση δε-
δομένων, υπολογισμός μέσων τιμών και επαλήθευση 
αυτών,

• Υποβολή των στοιχείων στη Eurostat, επαλήθευση 
- επικύρωση αυτών, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγί-
ες της Εurostat, Υποβολή των σχετικών εκθέσεων στη 
Eurostat, ως προς τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών. 
Επικύρωση και έγκριση των αποτελεσμάτων των ερευ-
νών αυτών, Συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΛΣΤΑΤ σε συ-
σκέψεις της Eurostat στο πλαίσιο των PPPs.

3. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση ή το κατά-
στημα.

4. Για τη διενέργεια των αναφερόμενων στατιστικών 
ερευνών θα χρησιμοποιηθούν ως στατιστικά όργανα, 
υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ (μόνιμοι και με σύμβαση IΔΑΧ), 
και ιδιώτες συνεργάτες, μέχρι τριάντα δύο (32), οι οποί-
οι, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, θα απασχοληθούν 
με τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων τιμών των 
ερευνών ειδών καταναλωτή.

5. Η αμοιβή των ιδιωτών συνεργατών, κατά πλήρως 
και ορθώς συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, ορίζεται σε 
δέκα Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (10,89 €), συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου προκύψει.

6. Ο αριθμός των προς συμπλήρωση ερωτηματολογί-
ων από τους ιδιώτες συνεργάτες εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
περίπου στα 1.242.

Η συνολική δαπάνη για τη συμπλήρωση των ερωτη-
ματολογίων, από τους ιδιώτες συνεργάτες, ανέρχεται σε 
10,89 Ευρώ * 1.242 ερωτηματολόγια = 13.525,38 Ευρώ.

7. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με από-
φαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2018

  Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. απόφ. 22 (7)
Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης στο 

Δήμο Πύλης για το Α΄ Εξάμηνο του έτους 2018.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και το 

άρθρο 36 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του ν. 2503/ 

1997.
5. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 και 

οικ.2/41768/0022/20-5-2014 Εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/26-4-2013 
(ΦΕΚ 98/26-4-2013) όπου αναφέρεται ότι «….. οι απο-
φάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των ΟΤΑ Α΄ 
βαθμού δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.4 
του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν. 3463/2003).

7. τις διατάξεις του αρθ. 20 του ν. 4354/2015 «απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου κ.λπ.».

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

9. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση, κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες σύμφωνα με την αριθμ. 15165/192514/14-
11-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 3926/τ. Β΄/7-12-2016).

10. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά έτος, για την αντιμετώπιση 
των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας του Δήμου πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας (Ληξιαρχεία, πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 
και πρακτικά των τοπικών συμβουλίων των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου, Υπηρεσία καθαριότητας, κ.λπ.).

11. Την δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση, η οποία συνολικά θα ανέλθει στο ποσό 
των #12.200# ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από τις πι-
στώσεις των ΚΑ:10-6012.001 4.000 ευρώ, 10-6012.002 

1.200 ευρώ, 10-6012.003 3.000 ευρώ και 20-6012.001 
4.000 ευρώ, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομι-
κού έτους 2017. Την περιπτ. δ παρ 1 του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τριάντα 
πέντε (35) συνολικά υπαλλήλων του Δήμου για το έτος 
2018, ήτοι: δεκαεπτά (17) υπαλλήλων των Διοικητικών 
Υπηρεσιών και δέκα οκτώ (18) υπαλλήλων της Υπηρε-
σίας Καθαριότητας, για την κάλυψη των προμνημονευ-
όμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

2. Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβασης του υποχρε-
ωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρ-
χει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμή-
νων, ήτοι: για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο το κάθε εξάμηνο.

3. Για την υπηρεσία Καθαριότητας που λειτουργεί σε 
24ωρη βάση επιπλέον, για την καθ΄υπέρβαση εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυ-
χτερινές ώρες ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο το 
κάθε εξάμηνο.

4. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω-
πικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μια ημερήσια το-
πική εφημερίδα (άρθρο 20 παρ.2 του ν. 4024/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ.1 του ν. 4071/2012 
και το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4147/2013 σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 79 παρ. 4 και 284 παρ. 2 του κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων ν. 3463/2006), στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του Δήμου και στην Εφημερίδα της Κυβέρνη-
σης (άρθρο 20 παρ.1 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/
16-12-2015).

Η ισχύς της παρούσας λήγει στις 30/06/2018.
Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη προηγούμενη 

σχετική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πύλη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ  
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*02008571203180008*

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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