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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθ. 108645/17-10-2016 (Β΄ 3378)
απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων
«Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού
ν. 4399/2016».

2

Έγκριση χορήγησης άδειας κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού στο εργοστάσιο της
εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝ.
ΦΑΝΗΣ Α.Ε. στο εργοστάσιό της στο 38ο χλμ. της
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στα Μέγαρα του Ν. Αττικής κατά παρέκκλιση του νόμου, σύμφωνα με
το άρθρο 38 του ν. 3982/2011.

3

Κατανομή προσωπικού έτους 2017 στο Δήμο Αγίων
Αναργύρων.

4

Κατανομή προσωπικού έτους 2017 στο Εθνικό
Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε..

5

Ανάκληση της αριθ. 1241.536/101/20653/12-7-1995
κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης
στης Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας «TRANSMAR
SHIPPING COMPANY S.A.» με έδρα στον Παναμά.

6

Τροποποίηση απόφασης σύστασης - συγκρότησης Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και των εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ.

7

Εξουσιοδότηση υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών.

8

Τροποποίηση της 8082/02.12.2016, (Β΄ 4516), διαπιστωτικής πράξης Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 5733/28.8.2017
απόφαση του Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης
(ΦΕΚ 3207/13.9.2017/τ Β΄).

Αρ. Φύλλου 3815

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 111069
(1)
Τροποποίηση της αριθ. 108645/17-10-2016
(Β΄ 3378) απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος
ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του
αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 117),όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και του ν. 4479/2017 (Α΄ 94), και
ιδίως των άρθρων 29 και 37 έως 41 αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.
4. Την αριθ. 106688/13-10-2016 (Β΄ 3315) κοινή υπουργική απόφαση "Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικό σχέδια που υπάγονται στα
καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»,
«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού
εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του
αναπτυξιακού ν. 4399/2016".
5. Την αριθ. 108645/17-10-2016 υπουργική απόφαση
«Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», (Β΄ 3378),
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 136940/19-12-2016
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(Β΄ 4117), 23245/23-12-2017 (Β΄ 616) και 84972/31-7-2017
(Β΄ 2751) υπουργικές αποφάσεις.
6. Την αριθ. 108612/17-10-2016 (Α΄ 3410) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων
του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς
και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικό σχέδια του τομέα αυτού.».
7. Την αριθ. 108621/17-10-2016 (Α΄ 3410) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή
σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117),
επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του
όρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της επιτροπής,
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου».
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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 Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210).
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ197/
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση.» (Β΄ 3722), όπως ισχύει.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αντικαθίσταται η περίπτωση α της παραγράφου 2
του άρθρου 14 της αριθ. 108645/17-10-2016 υπουργικής
απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική
Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»,
όπως ισχύει, ως ακολούθως:
«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το
οποίο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται
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να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική
χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από
τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από
την ώρα αποδοχής της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό
σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας σε
άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος πληρότητας διενεργείται με βάση τυποποιημένο σύστημα
ελέγχου πληρότητας. Κατά τον έλεγχο πληρότητας δεν
δίδεται η δυνατότητα συμπλήρωσης δικαιολογητικών
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι προϋποθέσεις για την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών
συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως
αυτό ορίζονται στο Παράρτημα 1. Ειδικά τα δικαιολογητικά των περ. i και ii της παρ. 4 του σημείου Δ του
Παραρτήματος 1 γίνονται δεκτά εφόσον οι προϋποθέσεις έκδοσης τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης ή του ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης.
Η υποβολή τους πραγματοποιείται εντός προθεσμίας
δέκα εργάσιμων (10) ημερών από τη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας προς το φορέα του επενδυτικού σχεδίου και ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η
έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Στην κατηγορία
αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις χρήσης ή μη
της ψηφιακής υπογραφής και εσφαλμένου υπολογισμού
του αναλογούντος παραβόλου, για το οποίο απαιτείται
συμπλήρωση. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει
διευκρινιστικό ή συμπληρωματικό στοιχεία οικειοθελώς, αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν δεν
έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση
κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικό και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου
ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το
ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει
ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το
επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν το επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας της
αίτησης υπαγωγής, ο φορέας υποδοχής επανεξετάζει την
πληρότητα της αίτησης ως προς τα σημεία για τα οποία
κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο φορέας υποδοχής διαπιστώσει
ότι η αίτηση είναι πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου
υποβάλλεται ηλεκτρονικό και ο φορέας του επενδυτικού
σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος
από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν
κρίνει ότι ορθώς απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη
πληρότητας, εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον
Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, η
οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος. Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το δικαίωμα ένστασης του άρθρου 15, το δε οικείο
παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου».
2. Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο
δυνατότητα προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την
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έκδοσή τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή του
ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης, μπορεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλαβής της αξιολόγησης
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
της παρ. 4 του άρθρου 14 της αριθ. 108645/17-10-2016
υπουργικής απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν στο στάδιο της πληρότητας.
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθ. Φ22/111065/1482
(2)
Έγκριση χορήγησης άδειας κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού στο εργοστάσιο της
εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝ.
ΦΑΝΗΣ Α.Ε. στο εργοστάσιό της στο 38ο χλμ. της
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στα Μέγαρα του Ν. Αττικής κατά παρέκκλιση του νόμου, σύμφωνα με
το άρθρο 38 του ν. 3982/2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα
του άρθρου 38 αυτού,
ii. του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
iii. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015) «Ανασύσταση
των Υπουργείων.... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» και ιδιαίτερα το άρθρο 5,
iv. του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου.... και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»,
ν. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
vi. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
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νii. του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185),
viii. του π.δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(Α΄ 167),
ix. Την αριθ. Υ197 (ΦΕΚ 3722/B΄/2016) απόφαση του
Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση.
2. Η αριθ. Φ.22/οικ.8162/44/03-04-2000 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 498/2000) «Έγκριση χορήγησης κατ'
εξαίρεση του π.δ. 84/1984, άδειας εγκατάστασης για τον
κτηριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό, μονάδας παραγωγής ρητινικών προϊόντων, στην εταιρεία «Α. ΦΑΝΗΣ
Α.Ε.» που βρίσκεται στο Δήμο Μεγάρων του Ν. Αττικής,
3. Την αριθ. 1619/Φ.14.ΜΕΓ.1731/17-7-01 απόφαση της
Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής με την οποία
χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο εργοστάσιο παραγωγής ρητινικών προϊόντων, της εταιρείας Α. ΦΑΝΗΣ Α.Ε.,
απεριόριστης χρονικής διάρκειας.
4. Την αριθ. 6250/Φ14.ΜΕΓ.1731/24-09-2013, «Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μετά από κτιριακό και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό εργοστασίου παραγωγής ρητινικών προϊόντων, της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ
Α.Ε.», στη θέση «Άγιος Δημήτριος», στο 38ο χλμ. ΝΕΟΑΚ
του Δήμου Μεγάρων Αττικής.
5. Έγγραφο με α.π. 1960/13-11-2015 της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μεγάρου.
6. Έγγραφο με α.π. 2046/24-11-2015 της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μεγάρου.
7. Έγγραφο με Α.Π. 1145/Φ14.ΜΕΓ.1731/01-03-2016
της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής σχετικά
με τη δυνατότητα επέκτασης της εταιρείας ΦΑΝΗΣ ΑΕ.
8. Η αριθ. πρωτ. οικ. 17834/06-04-2017 υπουργική απόφαση τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 107746/07.07.2010
απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου παραγωγής πρώτων υλών για πλαστικά και άλλα
χημικά προϊόντα της εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝ. ΦΑΝΗΣ Α.Ε.", που λειτουργεί στο 38ο χλμ.
της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου στα Μέγαρα νομού Αττικής.
9. Το με α.π. 126715/1726/08-12-2015 αίτημα της εταιρείας ΦΑΝΗΣ Α.Ε. προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με νεώτερα έγγραφα της εταιρείας με α.π. 39232/433/11-04-2016, α.π.
61105/739/31-05-2017 και α.π. 66599/820/14-06-2017
(μετά των συνημμένων αυτών).
10. Την από 25/07/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Επιτρέπουμε, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3982/
2011, κατά παρέκκλιση του νόμου, επέκταση άδειας
εγκατάστασης κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού του εργοστασίου παραγωγής πρώτων υλών για
πλαστικά και άλλα χημικά προϊόντα της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝ. ΦΑΝΗΣ Α.Ε.» που
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βρίσκεται στο 38ο χλμ. της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
στα Μέγαρα νομού Αττικής, και ειδικότερα:
1. Στην ιδιοκτησία 1, συνολικής έκτασης 17.159,03 τ.μ.,
i. την αντικατάσταση κινητήρων υφιστάμενου εξοπλισμού παραγωγής ισχύος 429,35 KW με αύξηση κατά
542,85 KW (συνολική ισχύς 972,20 KW) και του εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος ισχύος 3,03 KW με
αύξηση κατά 0,97 KW (συνολική ισχύς 4,00 KW),
ii. την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού
παραγωγής ισχύος 675,10 KW, προστασίας περιβάλλοντος ισχύος 50,65 KW, προστασίας εργαζομένων ισχύος
15,70 KW και τέλος πυροπροστασίας ισχύος 70,00 KW,
iii. την εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ως μεσοπρόσθεσμη επένδυση, συνολικής ισχύος 547,50 KW.
2. Στην ιδιοκτησία 2, συνολικής έκτασης 6.826,90 τ.μ.
i. Την κατά παρέκκλιση τροποποίηση της χρήσης της
εμπορικής αποθήκης που λειτουργεί στην ιδιοκτησία 2,
σε χρήση βιομηχανικού κτιρίου. Η οικοδομική άδεια
59/2012 κατασκευής της εμπορικής αποθήκης θα τροποποιηθεί ως προς χρήση της (σε βιομηχανικό χώρο),
ώστε να εγκατασταθεί ο προβλεπόμενος μηχανολογικός
εξοπλισμός,
ii. την κατά παρέκκλιση κτιριακή επέκταση (κατασκευή
νέας εμπορικής αποθήκης) εντός της ιδιοκτησίας 2 σύμφωνα με τους συντελεστές δόμησης της ισχύουσας νομοθεσίας,
iii. την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού
παραγωγής συνολικής ισχύος 115,00 KW και εξοπλισμού
προστασίας περιβάλλοντος συνολικής ισχύος 35,00 KW,
iv. την εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ως μεσοπρόσθεσμη επένδυση, συνολικής ισχύος 139,50 KW.
3. Η συνολική ισχύς της εγκατάστασης θα είναι
3.104,31 KW.
i. Για το μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής 2.905,47
KW.
ii. Για το μηχανολογικό εξοπλισμό Προστασίας Περιβάλλοντος 97,99 KW.
iii. Για το μηχανολογικό εξοπλισμό προστασίας των
εργαζομένων 15,70 KW.
iv. Για το μηχανολογικό εξοπλισμό πυροπροστασίας
85,15 KW.
Η πιο πάνω έγκριση παρέχεται στην επιχείρηση υπό
τους ακόλουθους όρους:
- Εντός δύο ετών από την δημοσίευσή της, να εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη από τις λοιπές διατάξεις του
ν. 3982/2011 άδεια εγκατάστασης από την Διεύθυνση
Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
- Εντός τριών ετών από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, να πραγματοποιηθεί η εγκρινόμενη με την
παρούσα επένδυση.
- Ο εξοπλισμός μεσοπρόθεσμης επένδυσης θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας
εγκατάστασης.
- Θα υπάρχει αύξηση του απασχολούμενου προσωπικού στα 95 τουλάχιστον άτομα μέχρι το 2020.
- Θα υπάρχει αύξηση μέχρι το 2019 του Κύκλου Εργασιών στα 88.000.000 € και των εξαγωγών στα 72.000.000 €
για την εταιρείας.

Τεύχος Β’ 3815/31.10.2017

- Η συνολική παραγόμενη ποσότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας να οδηγείται σε
νόμιμα αδειοδοτημένο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων
προς περαιτέρω επεξεργασία.
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων, η παρούσα έγκριση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./143/28837
(3)
Κατανομή προσωπικού έτους 2017 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του ν. 3833/
2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012
(ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) με θέμα
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...
κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
3. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Το αριθ. πρωτ. 20888/6-9-2017 έγγραφο του Δήμου
Αγίων Αναργύρων.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δύο (2) συνολικά ατόμων σε θέσεις
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Δήμο Αγίων
Αναργύρων, βάσει του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004
και σύμφωνα με την αριθ. 107/21-5-2010 απόφαση του
ΑΣΕΠ, ως εξής:
• ΑΛΒΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ του Λαυρεντίου, σε θέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών
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Βοηθών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας ήτοι
12-6-2017 (αρ. πρ. 14393/12-6-2017) και
• ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΑΝΝΑ του Αθανασίου, σε θέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας ήτοι
19-6-2017 (αρ. πρ. 15161/19-6-2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./142 /οικ.34262
(4)
Κατανομή προσωπικού έτους 2017 στο Εθνικό
Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε..
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου
ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Το π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ
323/B΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Το από 4-8-2017 email του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του
Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας
και Ανάπτυξης Α.Ε., βάσει του 647/Γ/2017 ΦΕΚ οριστι-
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κών αποτελεσμάτων που εκδόθηκε κατόπιν της αριθ.
3Κ/2016 προκήρυξης ΑΣΕΠ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθ. 2212.2-1/536/73072/2017
(5)
Ανάκληση της αριθ. 1241.536/101/20653/
12-7-1995 κοινής υπουργικής απόφασης περί
εγκατάστασης στης Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας «TRANSMAR SHIPPING COMPANY S.A.» με
έδρα στον Παναμά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/
22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27-12-2005).
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/
4-3-2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29-4-2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005),
θ. του κεφαλαίου Α΄, του πρώτου μέρους, του ν. 4389/
2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016),
ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α΄/
17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012),
ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,
ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιγ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/B΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
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κών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και
Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/B΄/
14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/B΄/
14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιδ. της αριθ. 1241.536/101/20653/12-7-1995 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 187/τ.ΑΠΣ/25-7-1995 και
183/τ. ΑΠΣ/21-9-2005).
2. Την από 29 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση της εταιρείας «TRANSMAR SHIPPING COMPANY S.A.», με την οποία
ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 1241.536/101/20653/
12-7-1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 187/τ.ΑΠΣ/25-7-1995
και 183/τ.ΑΠΣ/21-9-2005) σχετικά με την εγκατάσταση
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968
και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009,
ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρείας «TRANSMAR
SHIPPING COMPANY S.A.» με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθ. 118/108324
(6)
Τροποποίηση απόφασης σύστασης - συγκρότησης Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και των εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 146Β του Μέρους Ε΄ του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως προστέθηκε με το
άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012)
και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/11.5.2015).
β) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Α΄ 138).
2. Την αριθ. 345/68685/15.6.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1945)
«Σύσταση - Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και των εποπτευομένων ΝΠΔΔ», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παρ. 5 της αριθ. 345/68685/
15.6.2012 απόφασης ως ακολούθως:
«5. Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του τμήματος Διοικητικής
Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και
Εποπτείας Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του».
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθ. απόφ. 30/8-9-2017
(7)
Εξουσιοδότηση υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Α΄ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 "περί του υπαλληλικού κώδικα ως ισχύει".
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 16/1989 "Περί κανονισμού
λειτουργίας Δ.Ο.Υ. καθήκοντα υπαλλήλων αυτών".
3. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960/10-3-2017
(ΦΕΚ 968/Β΄/22-3-2017 και Β΄ 1238) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα "Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)".
4. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017
(ΦΕΚ Β΄ 2743/4-8-2017) απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή
Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» της
Α.Α.Δ.Ε.
5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 111912 ΕΞ 2017/9-8-2017 Εγκ. της
Γεν. Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.
6. Την αριθ. Δ2Α 1159529 ΕΞ 2013 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.
με την οποία τοποθετήθηκε Προϊστάμενη στο τμήμα
Εσόδων η Ακούρου Κωνσταντίνα.
7. Την αριθ. Δ2Α 1159566 ΕΞ 2013 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.
με την οποία τοποθετήθηκε Προϊστάμενη στο τμήμα
Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης η Σχισμένου Ελένη.
8. Την με αριθ. πρωτ. ΔΔΑ Δ Γ 1066075 ΕΞ 2015/
14-5-2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. με τη οποία τοποθετήθηκε ο
Παυλόπουλος Αθανάσιος στη θέση του Υποδιευθυντή.
9. Τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας που επιβάλλουν την περαιτέρω εξουσιοδότηση Υπογραφής.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζει:
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Την περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στους παρακάτω:
1. Υποδιευθυντή Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις περ.
68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της
με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Προϊστάμενη τμήματος Εσόδων για όσα αναφέρονται στις περ. 43 και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της
με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
3. Προϊστάμενη τμήματος Δικαστικού και Νομικής
Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στην περ. 48 του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805
ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθ. 6191
(8)
Τροποποίηση της 8082/02.12.2016, (Β΄ 4516), διαπιστωτικής πράξης Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 εδάφιο β του
ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 9 εδάφιο β του ν. 4386/2016,
(Α΄ 83).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 4386/2016,
(Α΄ 83).
3. Την 8082/02.12.2016, (Β΄ 4516) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε η 1379/
05.03.2014.
4. (Β΄ 653).
5. Την από 13.07.2017, (Β΄ 3395) απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13η συνεδρίαση, θέμα 4ο), με θέμα «Μεταφορά και κατανομή
θέσης Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
6. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/
2017, (Α΄ 114).
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7. Την αριθ. 7304/11.11.2015 απόφαση του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 4η/11.11.2015) για το διορισμό του Εμμανουήλ
Γιακουμάκη, Καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής της
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
(ΦΕΚ 823/17.11.2015 τ. ΥΟΔΔ).
8. Την με αριθ. 198585/Ζ1/07.12.2015 διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία
διαπιστώνεται ο διορισμός του Εμμανουήλ Γιακουμάκη
του Αθανασίου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του τμήματος
Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας
της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από την έκδοση της
διαπιστωτικής πράξης, (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ).
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της 8082/02.12.2016, (Β΄ 4516) διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως προς την κατανομή των θέσεων
των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταφορά της οργανικής θέσης της Δουβλίδου
Αγάθης του Αλεξάνδρου από τις θέσεις που ανήκουν
στο Πανεπιστήμιο στις θέσεις που ανήκουν στη Σχολή
Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθ. 5733/28.8.2017 πράξη Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 3207/13.9.2017/τ Β΄) γίνονται οι
εξής διορθώσεις:
Α) στη σελίδα 38158 έναντι του ονόματος 3 Καρασαββίδης Στέφανος στο πεδίο γνωστικό αντικείμενο
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Πληροφοριακά Συστήματα σε Εφαρμογές Δικτύου»
στο ορθό: «Πληροφοριακά Συστήματα σε Εφαρμογές
Διαδικτύου» και
Β) στη σελίδα 38159 έναντι του ονόματος 11 Σωτηριάδης Ευριπίδης στο πατρώνυμο να προστεθεί το όνομα
Σωτήριος.
(Από το Πολυτεχνείο Κρήτης)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

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

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02038153110170008*

