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κών έτους 2018.

3 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου: «Επισκευή οδοστρώματος Χ.Ζ. 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 78532 (1)
Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσε-

ων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται 

στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού 

ν. 4399/2016 «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρα-

κτήρα για MME» και «Συνέργειες και Δικτυώσεις», 

του έτους 2018. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα την παρ. 1
του άρθρου 28 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων 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 
(ΕΕ L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 129229/
24-11-2017 «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδί-
ων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), 
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων 
του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και των προδιαγραφών, πρό-
σθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς 
και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύ-
σεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β΄ 4122).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. 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).

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

8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210), καθώς και 
το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ197/ 
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 
με αριθμ. Υ226/27-12-2016 (Β΄ 4233) και Υ12/14-3-2018
(Β΄ 978) και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ173/ 
04.11.2016 (Β΄ 3610) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

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

13. Την αριθμ. ΓΔΟΥ 664/22.05.2018 Ειδική Έκθεση 
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος και άρθρο 24 παρ. 5ε 
του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 
παρ. 6 του ν. 4337/2015) της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο 
άρθρο 4 της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη θα 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων του 
ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των 
καθεστώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το 
έτος 2018, καθορίζεται ως εξής:

α. Για το καθεστώς «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρα-
κτήρα για MME», στα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) 
ευρώ,

β. Για το καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις», στα 
είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθε-
στώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 
2018, καθορίζεται ως εξής:

Για το καθεστώς,
α. «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για MME», 

στα εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) ευρώ.
β. «Συνέργειες και Δικτυώσεις», στα ογδόντα εκατομ-

μύρια (80.000.000) ευρώ.

Άρθρο 3
Μέρος των, ως άνω, οριζόμενων ποσών (άρθρα 1 και 2),

αφορά στις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της 
επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθω-
σης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργού-
μενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα 
υπαχθούν, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών 
σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που 
έχει εκδοθεί βάσει του κανονισμού 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου «για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 

εσωτερική αγορά....» και των ρυθμίσεων των άρθρων 7
παρ. 6 β (ββ) και 3 παρ. 3 του ν. 4399/2016.

Άρθρο 4
Πηγές Χρηματοδότησης -
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών 
σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης στον οποίο εγγράφεται η δα-
πάνη των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) 
ευρώ και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους 
ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται 
ότι:

i. για το τρέχον έτος (2018) δεν θα προκύψει δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων,

ii. για το επόμενο έτος (2019) θα προκύψει δαπάνη 
τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ σε βάρος 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και απώ-
λεια φορολογικών εσόδων ύψους δέκα εκατομμυρίων 
(10.000.000) ευρώ,

iii. για τα επόμενα έτη η δαπάνη που θα προκύψει σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων συ-
ναρτάται από τον βαθμό υλοποίησης των επενδυτικών 
σχεδίων που θα υπαχθούν στα καθεστώτα ενίσχυσης 
«Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για MME» και «Συ-
νέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 
και πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν εί-
κοσι εκατομμυρίων (120.000.000) ευρώ, ενώ η απώλεια 
φορολογικών εσόδων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ.

Άρθρο 5
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, 19 Ιουλίου 2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./98/23068 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών έτους 2018. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρ-

θρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 «Προ-
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στασία 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 Με-
ταρρύθμισης 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 Υφυ-
πουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το αριθμ. 31139/26-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
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, απο-
φασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ α' βαθμού, ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 1 953/Γ΄/28-7-2017 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,16 Ιουλίου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. 3122.1-Τ68/54312/2018 (3)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή οδοστρώματος Χ.Ζ. Αζολί-

μνου Ν. Σύρου». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, «Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής 

Πολιτικής».
β. Το ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α’ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ) Όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003 

(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
γ. Το π.δ. 13/2018 (26 Α’/20-02-2018): «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
δ. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ-

γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
ε. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210): «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ. Το αριθμ. πρωτ. 14929/29-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου - Ερμού-

πολης.
ζ. Το αριθμ. πρωτ. 1659/24-05-2018 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με συνημμένη την αριθμ. 

152/2018 (ΑΔΑ: 6ΠΘΗΟΡΝ0-2Σ2) απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σύρου (Ορθή Επανάληψη).
η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Τον ορισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ως Διευθύνουσα Υπηρεσία 

και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ως Προϊσταμένη Αρχή για την εκτέλεση 
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του έργου: «Επισκευή οδοστρώματος Χ.Ζ. Αζολίμνου Ν. 
Σύρου» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

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, 17 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02030752707180004*
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