
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 84662/10-8-2016 υπουρ-
γικής απόφασης «Ορισμός διακριτών κατηγοριών 
επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004».

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία «ΕΛ-
ΠΙΔΟΦΟΡΟΙ ΑΜΑΛΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς το 
Λιμεναρχείο Καλύμνου, για την οικονομική κάλυψη 
των εργασιών επισκευής μειωτήρα του περιπολι-
κού σκάφους ΠΛΣ 605 του Λιμεναρχείου.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Διοικητικό Λιμενι-
κό Ταμείο Ύδρας προς το Λιμεναρχείο Ύδρας, για την 
προμήθεια ανταλλακτικών, την εργασία εκτέλεσης της 
τακτικής συντήρησης των δύο εξωλέμβιων κινητήρων 
και επισκευή του συστήματος πηδαλιουχίας του περι-
πολικού σκάφους ΠΛΣ 217 του Λιμεναρχείου.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του ΧΟΥΡΣΑΛΑ Πα-
ναγιώτη του Αναστασίου του κόστους της ετήσι-
ας συντήρησης από τον ίδιο των οκτώ (08) πυρο-
σβεστήρων που υπάρχουν και λειτουργούν στο 
Λιμεναρχείο Ύδρας για το έτος 2019.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΚΑΡΑΜΠΕΚΟ 
Θεμιστοκλή του Θωμά τεσσάρων (04) πολυθρόνων 
διευθυντή, οκτώ (08) πολυθρόνων επισκέπτη, και 
ενός (01) μικρού τραπεζιού σαλονιού (1,10χ0,60), 
όλα μεταχειρισμένα, προς το Λιμεναρχείο Στυλίδας.

7 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑ-
ΤΟΣ ενός (01) πολτοποιητή cuttσer inox 4 και ενός 
(01) μίξερ DYNAMIC για το εστιατόριο του Βρεφο-
νηπιακού Σταθμού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

8 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. τεσσάρων (04) γραφείων, 
μίας (01) προέκτασης και οκτώ (08) καθισμάτων 
υπαλλήλου προς το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας.

9 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 
(Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.)» ενός (01) μεταχειρισμένου εμπο-
ρευματοκιβωτίου για το Λιμεναρχείο Πύλου.

10 Αποδοχή πρότασης δωρεάς, από το Σωματείο «ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟ-
ΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ - Mom», καυσίμων για τη χρήση 
του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 1026 του Λιμενα-
ρχείου Σκιάθου/Λιμενικού Σταθμού Αλοννήσου με 
σκοπό την επιτήρηση και προστασία του Εθνικού 
Πάρκου Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων.

11 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΜΑΜΑ Αν-
δρέα ενός (01) τριθέσιου καθίσματος με ενσω-
ματωμένο τραπεζάκι και δύο (02) μαύρων πολυ-
θρόνων, όλα μεταχειρισμένα, προς το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Χίου.

12 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Λιμενικό Τα-
μείο Ν. Χανίων δύο (02) συσκευών ανίχνευσης αλ-
κοόλ εκπνεόμενου αέρα (αλκοολομέτρων) για το 
Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

13 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ιω-
άννη του Θεολόγου μεταχειρισμένων επίπλων γρα-
φείου καθώς και το κόστος μεταφοράς αυτών για το 
Λιμεναρχείο Στυλίδας/Α΄ Λιμενικό Τμήμα Γλύφας.

14 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΠΑΤΡΩΝΙΑ 
Αντώνιο του Στεφάνου επίπλων γραφείου για το 
Λιμεναρχείο Μύρινας.

15 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ΕΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΙΟΥ-ΣΑ-
ΜΟΥ μεταχειρισμένων επίπλων για το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Χίου.

16 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή 
Προέδρου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

17 Διόρθωση σφάλματος στην 3908/18-11-2011 
Πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Καβάλας, που δη-
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 426/23-2-2012/τ.Β΄.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/79707/0004 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, 

της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/τ.Α΄/16-12-2015) « Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.A΄/22-4-2005).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α' 181).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019).

5. Το π.δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019).

6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της Δι-
εύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

7. Την αριθμ. 2/93178/ΔΠΔΑ/19-12-2018 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή πιστώσεων προυπο-
λογισμού Υπουργείου Οικονομικών οικονομικού έτους 
2019 σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λο-
γαριασμούς εξόδων».

8. Το αριθμ. 104411ΕΞ2019/24-9-2019 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, με το οποίο 
μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ-
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους 2019, προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, στους υπαλλή-
λους της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης.

9. Το αριθμ. 105387ΕΞ2019/26-9-2019 έγγραφο της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης.

10. Την αριθμ. 113717ΕΞ2019/14-10-2019 απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην 
υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΧ17Η-2ΛΤ).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000 €) 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη 
πίστωση Ειδικού Φορέα 1023-203-0000000 και λογα-
ριασμού 2120201001 του Υπουργείου Οικονομικών του 
έτους 2019, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας, για σαράντα (40) υπαλλήλους της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής 

Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι-
κονομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσας σε ΦΕΚ έως τις 31-12-2019 και για μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο-
σπασμένοι εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνερ-
γείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προ-
ϊσταμένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης. Η σχετική 
απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο του Υπουργού 
Οικονομικών, του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολι-
τικής καθώς και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου 
Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 105190 (2)
    Τροποποίηση της αριθμ. 84662/10-8-2016 

υπουργικής απόφασης «Ορισμός διακριτών 

κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/

2004».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  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 ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 79
παρ. 3, αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει «Κίνητρα 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη 
και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α' 261), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει-
ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», (Α'8), όπως 
ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133).

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

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

7. 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),

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

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

10. Την αριθμ. 84662/10.08.2016 υπουργική απόφαση 
«Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων 
του ν. 3299/2004» (Β΄ 2667).

11. Την ανάγκη ορισμού πρόσθετων κατηγοριών επεν-
δυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004, συνεπεία έκτακτων 
αναγκών στον τομέα του τουρισμού.

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

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της αριθμ. 84662/10-8-2016 υπουρ-

γικής απόφασης «Ορισμός διακριτών κατηγοριών επεν-
δυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004» (Β'2667), ως εξής:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 προστίθεται πε-
ρίπτωση γ', ως ακολούθως:

«γ. επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού της 
περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει, οι φορείς των οποίων έχουν συνάψει συμβάσεις 
πρακτορείας με αλλοδαπά τουριστικά πρακτορεία που 
έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως 
ακολούθως:

«2. Για τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 
αυτού:

α. ακολουθείται διακριτή σειρά κατά τον έλεγχο του 
επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης, β. 
τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με την υφιστάμενη 
σειρά προτεραιότητας».

Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύειη αριθμ. 84662/10-8-2016 

(Β'2667) υπουργική απόφαση.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΙ ΑΜΑΛΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥ-

ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

προς το Λιμεναρχείο Καλύμνου, για την οικονο-

μική κάλυψη των εργασιών επισκευής μειωτή-

ρα του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 605 του Λι-

μεναρχείου.

    Με την 2824.76/79530/2019/1-11-2019 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. Ει-
σερχ. Λ/Χ Καλύμνου: 4959/1-10-2019 επιστολή δωρεάς 
της εταιρείας «ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΙ ΑΜΑΛΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ-
ΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
προς το Λιμεναρχείο Καλύμνου, για την οικονομική κάλυ-
ψη των εργασιών επισκευής μειωτήρα του περιπολικού 
σκάφους ΠΛΣ 605 του Λιμεναρχείου σύμφωνα και με το 
αρ. (7) σχετικό της ανωτέρω απόφασης, συνολικής αξίας 
έξι χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα 
λεπτών (#6.832,40#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(4)
     Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Διοικητι-

κό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας προς το Λιμεναρχείο 

Ύδρας, για την προμήθεια ανταλλακτικών, την 

εργασία εκτέλεσης της τακτικής συντήρησης των 

δύο εξωλέμβιων κινητήρων και επισκευή του συ-

στήματος πηδαλιουχίας του περιπολικού σκά-

φους ΠΛΣ 217 του Λιμεναρχείου.

 Με την 2824.76/79527/2019/1-11-2019 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ.496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτό το με αριθμ.  
645/30-9-2019 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου Ύδρας συνοδευόμενο από την αρ. 66/2019 από-
φαση δωρεάς του Διοικητικού Συμβουλίου του προς το 
Λιμεναρχείο Ύδρας, για την προμήθεια ανταλλακτικών, 
την εργασία εκτέλεσης της τακτικής συντήρησης των 
lOOHr των δύο εξωλέμβιων κινητήρων και επισκευή του 
συστήματος πηδαλιουχίας του περιπολικού σκάφους 
ΠΛΣ 217 του Λιμεναρχείου, συνολικής αξίας τριών χι-
λιάδων είκοσι δύο ευρώ και εννέα λεπτών (#3.022,09#€), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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(5)
     Αποδοχή πρότασης δωρεάς του ΧΟΥΡΣΑΛΑ Πα-

ναγιώτη του Αναστασίου του κόστους της ετήσι-

ας συντήρησης από τον ίδιο των οκτώ (08) πυρο-

σβεστήρων που υπάρχουν και λειτουργούν στο 

Λιμεναρχείο Ύδρας για το έτος 2019.

  Με την 2824.76/78305/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. Ει-
σερχ. Λ/Χ Ύδρας: 1893/25-7-2019 επιστολή πρόθεσης 
δωρεάς του ΧΟΥΡΣΑΛΑ Παναγιώτη του Αναστασίου του 
κόστους της ετήσιας συντήρησης από τον ίδιο των οκτώ 
(08) πυροσβεστήρων που υπάρχουν και λειτουργούν στο 
Λιμεναρχείο Ύδρας για το έτος 2019, εκτιμώμενης αξίας 
εκατόν τριάντα ευρώ (#130# €).

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(6)
     Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΚΑΡΑΜΠΕ-

ΚΟ Θεμιστοκλή του Θωμά τεσσάρων (04) πολυ-

θρόνων διευθυντή, οκτώ (08) πολυθρόνων επι-

σκέπτη, και ενός (01) μικρού τραπεζιού σαλονιού 

(1,10χ0,60), όλα μεταχειρισμένα, προς το Λιμε-

ναρχείο Στυλίδας.

  Με την 2824.76/78282/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. Ει-
σερχ. Λ/Χ Στυλίδας: 3242/7-6-2019 επιστολή δωρεάς του 
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ Θεμιστοκλή του Θωμά, τεσσάρων (04) πο-
λυθρόνων διευθυντή, οκτώ (08) πολυθρόνων επισκέπτη, 
και ενός (01) μικρού τραπεζιού σαλονιού (1,10χ0,60), όλα 
μεταχειρισμένα, προς το Λιμεναρχείο Στυλίδας, εκτιμώ-
μενης αξίας τετρακοσίων ευρώ (#400#€).

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(7)
     Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ΠΑΝΕΛΛΗ-

ΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑ-

ΤΟΣ ενός (01) πολτοποιητή cutter inox 4 και ενός 

(01) μίξερ DYNAMIC για το εστιατόριο του Βρε-

φονηπιακού Σταθμού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

  Με την 2824.76/78315/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ.  
Φ.200/Ε/59/19/19-4-2019 επιστολή πρόθεσης δωρεάς 
από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙ-
ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ενός (01) πολτοποιητή cutter inox 4 με 
αποσπώμενο ανοξείδωτο κάδο 4 λίτρων και ενός (01) 
μίξερ DYNAMIC 10 λίτρων με αποσπώμενο ανοξείδωτο 
κάδο 4 λίτρων, για το εστιατόριο του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, συνολικής αξίας οχτακοσίων πε-
νήντα πέντε ευρώ (#855#€), συν ΦΠΑ.

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(8)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. τεσσάρων (04) γραφείων, 

μίας (01) προέκτασης και οκτώ (08) καθισμάτων 

υπαλλήλου προς το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας.

  Με την 2824.76/78283/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. Ει-
σερχ. Λ/Χ Κεφαλληνίας: 3606/20-06-19 επιστολή δωρεάς 
της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. καθώς και το με 
αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Λ/Χ Κεφαλληνίας: 3626/20-6-2019 
μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτής, τεσσά-
ρων (04) γραφείων, μίας (01) προέκτασης και οκτώ (08) 
καθισμάτων υπαλλήλου προς το Λιμεναρχείο Κεφαλλη-
νίας, μηδενικής αξίας, λόγω αποσβεσμένου εξοπλισμού 
της Τράπεζας.

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(9)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 

(Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.)» ενός (01) μεταχειρισμένου εμπο-

ρευματοκιβωτίου για το Λιμεναρχείο Πύλου.

  Με την 2824.76/78309/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. Εισερχ. 
Λ/Χ Πύλου: 918/21-5-2019 επιστολή πρόθεσης δωρεάς 
της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Α.Ε. (Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.)» ενός (01) μεταχειρισμένου εμπορευ-
ματοκιβωτίου, διαστάσεων 12,00χ2,44χ2,60μ. για το Λι-
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μεναρχείο Πύλου, για τη φύλαξη των αναγκαίων υλικών 
απορρύπανσης και την προστασία τους από τις καιρικές 
συνθήκες, αξίας χιλίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων 
ευρώ (#1.984#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(10)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς, από το Σωματείο 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ - Mom», καυσίμων για 

τη χρήση του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 1026 

του Λιμεναρχείου Σκιάθου/Λιμενικού Σταθμού 

Αλοννήσου με σκοπό την επιτήρηση και προστα-

σία του Εθνικού Πάρκου Αλοννήσου και Βορεί-

ων Σποράδων.

  Με την 2824.76/78277/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ.  
19/021/9-9-2019 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του Σωμα-
τείου «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ - Mom» καυσίμων για τη χρήση 
του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 1026 του Λιμεναρχείου 
Σκιάθου/Λιμενικού Σταθμού Αλοννήσου, με σκοπό την 
επιτήρηση και προστασία του Εθνικού Πάρκου Αλον-
νήσου και Βορείων Σποράδων, αξίας χιλίων διακοσίων 
ευρώ (#1.200# €). Σύμφωνα με τη επιστολή του δωρητή 
το περιπολικό σκάφος θα ανεφοδιάζεται καύσιμα από 
το ελεύθερο εμπόριο, ήτοι από τοπικό πρατήριο της 
Ν. Αλοννήσου κατά το χρονικό διάστημα 15 Σεπτεμβρί-
ου 2019 - 30 Ιανουαρίου 2020.

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(11)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΜΑΜΑ Αν-

δρέα ενός (01) τριθέσιου καθίσματος με ενσω-

ματωμένο τραπεζάκι και δύο (02) μαύρων πολυ-

θρόνων, όλα μεταχειρισμένα, προς το Κεντρικό 

Λιμεναρχείο Χίου.

  Με την 2824.76/78280/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. Ει-
σερχ. Κ.Λ. Χίου: 4484/28-6-2019 επιστολή δωρεάς του 
ΜΑΜΑ Ανδρέα ενός (01) τριθέσιου καθίσματος με ενσω-
ματωμένο τραπεζάκι και δύο (02) μαύρων πολυθρόνων, 

όλα μεταχειρισμένα, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, 
εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων ογδόντα ευρώ (#380#€).

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(12)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Λιμενικό Τα-
μείο Ν. Χανίων δύο (02) συσκευών ανίχνευσης 
αλκοόλ εκπνεόμενου αέρα (αλκοολομέτρων) για 
το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

  Με την 2824.76/78321/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. 
1798/16-5-2019 επιστολή δωρεάς του Λιμενικού Ταμείου 
Ν. Χανίων δύο (02) συσκευών ανίχνευσης αλκοόλ εκπνε-
όμενου αέρα (αλκοολομέτρων) LION-600, με 4 αλκαλικές 
μπαταρίες εκάστη, που συνοδεύονται από έναν εκτυπω-
τή αποτελεσμάτων σε χαρτοταινία με ενσωματωμένες 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και αναφορτιστή από 
220ν/50 Hz, καλώδιο σύνδεσης μετά του εκτυπωτή, δύο 
εφεδρικά ρολά χαρτοταινίας και τσάντα αποθήκευσης 
μεταφοράς, για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, συνο-
λικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα έξι 
ευρώ (#4.836#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(13)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΒΑΣΙΛΕΙΑ-
ΔΗ Ιωάννη του Θεολόγου μεταχειρισμένων επί-
πλων γραφείου καθώς και το κόστος μεταφοράς 
αυτών για το Λιμεναρχείο Στυλίδας/Α΄ Λιμενικό 
Τμήμα Γλύφας.

  Με την 2824.76/78330/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 του 
Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ.  Εισερχ. Λ/Χ 
Στυλίδας/Α΄ Λ/Τ Γλύφας: 563/29-5-2019 επιστολή πρόθε-
σης δωρεάς του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ιωάννη του Θεολόγου μετα-
χειρισμένων επίπλων γραφείου (01 συρταριέρα γραφείου 
με 3 συρτάρια, 01 βιβλιοθήκη γραφείου με δυο πόρτες, 
01 ντουλάπα μονή με 4 ράφια, 03 τροχήλατες βάσεις Η/Υ, 
01 ντουλάπι γραφείου και 01 βιβλιοθήκη γραφείου) κα-
θώς και το κόστος μεταφοράς αυτών για το Λιμεναρχείο 
Στυλίδας/Α΄ Λιμενικό Τμήμα Γλύφας, συνολικής αξίας τε-
τρακοσίων τριάντα ευρώ (#430#€).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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(14)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΠΑΤΡΩΝΙΑ 

Αντώνιο του Στεφάνου επίπλων γραφείου για το 

Λιμεναρχείο Μύρινας.

  Με την 2824.76/78334/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. Ει-
σερχ. Λ/Χ Μύρινας: 1933/14-6-2019 επιστολή πρόθεσης 
δωρεάς του ΠΑΤΡΩΝΙΑ Αντωνίου του Στεφάνου, επίπλων 
γραφείου (03 ξύλινα γραφεία και 03 συρταριέρες τροχή-
λατες γραφείου) για το Λιμεναρχείο Μύρινας, συνολικής 
αξίας τετρακοσίων πενήντα ευρώ (#450#€).

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(15)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ΕΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΙΟΥ-ΣΑ-

ΜΟΥ μεταχειρισμένων επίπλων για το Κεντρικό 

Λιμεναρχείο Χίου.

  Με την 2824.76/78337/2019/30-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτό το αντίγραφο 
πρακτικό 12ης Γενικής Συνέλευσης (11-2-2019) των με-
λών της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ με την πρόθεση δωρεάς μεταχειρισμένων 
επίπλων, (01 διθέσιο καναπέ, 01 τριθέσιο κάθισμα, 01 
τριθέσιο κάθισμα με ενσωματωμένο τραπεζάκι και 01 
τραπέζι μέσης), στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, εκτιμώ-
μενης αξίας πεντακοσίων ευρώ (#500#€).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 5117 (16)
    Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντο-

λή Προέδρου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2218/1994 (ΦΕΚ Α΄ 90) όπως τρο-

ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, τον ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
Α' 107), άρθρο 4 παρ. 3, τον ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α' 224).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 191, 192 και 193 του 
ν. 3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Την αριθμ. οικ.582841/30-9-2019 (ΦΕΚ 826/τ.ΥΟΔΔ/
8-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με 
θέμα την Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

4. Το άρθρο 4 της αριθμ. 4683/1998 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης περί Κανονισμού Προσωπικού των Περιφερει-
ακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 140), όπως συμπλη-
ρώθηκε με τα ΦΕΚ Β΄ 289/1998, ΦΕΚ Β΄ 799/2000, ΦΕΚ 
Β΄ 561/2001 και ΦΕΚ Β΄ 238/2008 και ισχύει.

5. Την αριθμ. 2141/1998 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί 
Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των 
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 78), όπως 
διορθώθηκε στα ΦΕΚ Β΄ 286/1998, ΦΕΚ Β΄/1998 και ΦΕΚ 
Β΄/2001 και ισχύει.

6. Τον ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄/2010).

7. Τα άρθρα 9 και 18 του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοι-
κητικής Διαδικασίας» ΦΕΚ 45/Α΄/1999).

8. Τον ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/2006) «Εθνικό Τυπο-
γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατά-
ξεις».

9. Την αριθμ. 541/17-3-2015 απόφαση με την οποία 
τοποθετήθηκε Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Αττικής ο Σωτήριος Νικολαρόπουλος του 
Φωτίου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

10. Το αριθμ. 35/2019 απόσπασμα της 9ης/22-10-2019 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφε-
ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

11. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες και την 
ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη σύντο-
μη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και για την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των τμημάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον 
Προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής, αποφασίζουμε:

Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθυντή του Πε-
ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σωτήριο Νι-
κολαρόπουλο, να υπογράφει έγγραφα, με την ένδειξη 
Με εντολή Προέδρου και μνημονεύοντας τα στοιχεία 
της παρούσας απόφασης, τις παρακάτω πράξεις αρμο-
διότητας μας:

1. Την υπογραφή σχετικών εγγράφων που αφορούν σε 
συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, εμπορικές τράπεζες, 
με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών και τα ασφαλιστικά 
ταμεία.

2. Τις αποφάσεις έγκρισης, ανάληψης δαπανών, ανά-
θεσης, εντολών πληρωμής, τις σχετικές συμβάσεις 
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προμηθειών και λοιπών λειτουργικών δαπανών του Πε-
ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και δαπανών 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με δικαιούχο 
ή φορέα υλοποίησης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ-
ξης Αττικής, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. και τη σχετική αλληλογραφία με 
τους αναδόχους των προμηθειών και υπηρεσιών αυτών.

3. Την προετοιμασία και τη συλλογή στοιχείων για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού και τον ετήσιο απολο-
γισμό των πεπραγμένων του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Αττικής.

4. Έγγραφα που αφορούν θέματα προσωπικού συ-
μπεριλαμβανομένων των επιδομάτων θέσης ευθύνης, 
αμοιβής υπερωριακής εργασίας των και λοιπών πρό-
σθετων αμοιβών καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων για 
την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης 
των υπαλλήλων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής.

5. Την έκδοση και υπογραφή καταστάσεων μισθοδο-
σίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής ανεξαρ-
τήτως σχέσης εργασίας και των βεβαιώσεων εργοδότη 
και την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 
(Α.Π.Δ.) Ε.Φ.Κ.Α.

6. Την υπογραφή των εντολών εντός και εκτός έδρας 
μετακινήσεων, των σχετικών καταστάσεων πληρωμής 
δαπάνης και των σχετικών εντολών πληρωμής του 
προσωπικού, των λοιπών συνεργατών και των μετα-
κινούμενων για τις ανάγκες συγχρηματοδοτούμενων 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων με δικαιούχο ή φορέα 
υλοποίησης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττι-
κής, σύμφωνα και με την αριθμ. 35/2019 απόφαση της 
9ης/22-10-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

7. Τα σχετικά με τη διαδικασία υπηρεσιακής αξιολό-
γησης του προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Αττικής έγγραφα.

8. Τα σχετικά με την συμμετοχή υπαλλήλων του Περι-
φερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια ή ημερίδες καταρ-
τιζόμενα και υλοποιούμενα από την Περιφέρεια ή από 
τρίτους φορείς έγγραφα.

9. Την αποστολή εγγράφων και υπηρεσιακών σημειω-
μάτων προς άλλες Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής.

10. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

11. Την έγκριση χορήγησης αντιγράφων εγγράφων 
από το αρχείο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής και την εκκαθάριση του αρχείου του Περιφερει-
ακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

12. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα, αιτήματα, υπομνή-
ματα ή αναφορές πολιτών για θέματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής.

13. Την ανακοίνωση ή κοινοποίηση αποφάσεων που 
έχουν ληφθεί αρμοδίως.

14. Την έκδοση αποφάσεων, εγγράφων και οδηγιών 
που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Περιφερει-
ακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

15. Έγγραφα ελέγχου στα πλαίσια του αντικαπνιστικού 
νόμου.

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της 
και καταργεί κάθε προηγούμενη.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(17)
          Στην 3908/18-11-2011 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ 

Καβάλας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 426/23-2-2012/
τ.Β΄, διορθώνεται στη σελίδα 8085, στον τρίτο (3ο) στίχο 
από το τέλος, το εσφαλμένο «ΕΠΤΑ (7)» στο ορθό «Έξι 
(6)». 

Επίσης, διορθώνεται στη σελίδα 8086, στη 2η στή-
λη του πίνακα, στην 6η γραμμή, το εσφαλμένο «-» στο 
ορθό «1», στην 3η στήλη του πίνακα, στην 6η γραμμή, το 
εσφαλμένο «1» στο ορθό «0», στην 4η στήλη του πίνακα, 
στην 6η γραμμή, το εσφαλμένο «1» στο ορθό «0» και 
στην 5η στήλη του πίνακα, στην 6η γραμμή, το εσφαλ-
μένο «-» στο ορθό «1». Συνεπώς, ο πίνακας καθίσταται 
ως εξής: 

Κατηγορία ΠΕ Δικηγόρων 
καλυμμένες οργανικές θέσεις: 1, κενές: 0, καταργού-

μενες κενές: 0, σύνολο οργανικών θέσεων: 1.  

 (Από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος)   
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*02042262011190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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