
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ 
τάξης στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων του Δήμου 
Χαλκηδόνος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 245/2017 απόφασης 
με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσε-
ων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017.

3 Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγ-
χο της νομιμότητας της οικονομικής διαχείρισης 
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

4 Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης ενός (1) 
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους 
υπαλλήλους του ΕΚΑΔΑ έτους 2018.

6 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρ-
χη Κυκλάδων σε θέματα αθλητισμού ΠΕ Κυκλάδων

7 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την τήρη-
ση των πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου έτους 2018.

8 Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης Υπαλλήλων 
έτους 2018 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» του Δήμου 
Κορινθίων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 41979/ 
6.12.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4373/τ.Β΄/13.12.2017.

10 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1198/ 
6.12.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 4385/τ.Β΄/13.12.2017 (θέμα 3).

11 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 1200/12.12.2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4429/τ.Β΄/15.12.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 69632 οικ. Φ.101.4 (1)
    Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού 

Β΄ τάξης στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων του 

Δήμου Χαλκηδόνος της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 29 και 30 του 

ν.4029/2011 (ΦΕΚ Α΄ 245) «Εθελοντισμός στο Λιμενικό 
Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό 
Σώμα και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 « έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες » (ΦΕΚ Α΄ 145).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» 
(ΦΕΚ Α΄167).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » (ΦΕΚ Α΄208).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 210).

7. Τις διατάξεις της Υ 29/2015 απόφασης Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ Β΄2168).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Τις διατάξεις της Υ173/2016 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών (ΦΕΚ Β΄ 3610).

9. Τις διατάξεις της Υ 186/2016 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα » (ΦΕΚ Β΄3671).

 10. Το υπ' αριθ. 4351 Φ. 217.1/18-07-2017 έγγραφο της 
ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας με τη συνημμένη αλλη-
λογραφία (φάκελος) του Δήμου Χαλκηδόνος σχετικά με 
την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού στη 
Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων.

11. Το υπ' αριθ. 387 Φ.217.1/21-02-2017 έγγραφο της 
Π.Υ. Γιαννιτσών σχετικά με την πιστοποίηση της καταλ-
ληλότητας του πυροσβεστικού οχήματος, του μηχανο-
λογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων που διαθέτει ο Δήμος Χαλκηδόνος για την 
ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ τάξης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Χαλκηδόνος: για το έτος 2017 εγγεγραμμένη πί-
στωση ύψους 25.000,00 ευρώ και για κάθε επόμενο έτος 
ύψους 10.000,00 Ευρώ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα 
καλυφθεί από το τρέχον έτος (Κ.Α.Ε. 02.70.6063 και Κ.Α.Ε. 
02.70.6699 και ΚΑ 70.6211, ΚΑ 70.6271 και ΚΑ 00.6222) 
και για τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγρά-
φονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

13. Τα υπ' αριθ. 198/06-02-2017 και υπ' αριθ. 199/
06-02-2017 έγγραφα του Δήμου Χαλκηδόνος με τα 
οποία βεβαιώνεται η δέσμευση προμήθειας στολών και 
μέσων ατομικής προστασίας Εθελοντών Πυροσβεστών 
και προμήθειας αναλωσίμων για τον Εθελοντικό Πυρο-
σβεστικό Σταθμό Β΄ τάξης.

14. Την υπ' αριθ. 5143 Φ. 217.1/06-09-2017 αναφορά 
της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας με συνημμένο το υπ' 
αριθ. οικ. 13620/05-09-2017 έγγραφο του Δήμου Χαλ-
κηδόνος, στο οποίο αναγράφονται οι εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2017 για τις λει-
τουργικές δαπάνες (ΚΑ 70.6211, ΚΑ 70.6271, ΚΑ 00.6222) 
καθώς και η δέσμευση πρόβλεψης ανάλογων πιστώσεων 
για τα επόμενα οικονομικά έτη για την κάλυψη λειτουρ-
γικών δαπανών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθ-
μού σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4029/2011, 
αποφασίζουμε:

1. Την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού 
Β΄ τάξης στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων του Δήμου 
Χαλκηδόνος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

   Αριθμ. 223400 (2)
 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 245/2017 απόφασης 

με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσε-

ων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύμα-

τος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το 

έτος 2017.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νο-

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» και ιδίως το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,

2) το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

3) το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «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. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

4) το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

5) την με αριθ. Υ136/20-03-2015 (ΦΕΚ Β΄ 389) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών»,

6) τη με αριθ. Υ8/25.9.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2109) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Κωνσταντίνο Φωτάκη»,

7) τη με αρ. πρωτ. 182/ 27-1-2017 (ΑΔΑ ΩΞ4Φ4653ΠΣ-
ΥΜ1) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Προϋπολογισμός έτους 
2017 του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας».

8) τη με αρ. 245/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1066) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων 
και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017»,

9) το ν. 4429/2016 « Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Και-
νοτομίας και άλλες Διατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις των 
άρθρων 5 παρ 1 και 13 παρ. 2α όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

10) το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του ΕΛΙΔΕΚ, αποφασίζουμε:

-
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1. Αντικαθιστούμε την παρ. Α της με αρ. πρωτ. 
245/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ετήσιος 
προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων 
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙ-
ΔΕΚ), για το έτος 2017» ως εξής :

«Α. Τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων και την 
κατανομή πόρων ύψους ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων 
οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 98.830.000,00), 
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017, ως εξής:

1. Ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ
(€ 15.000.000,00) για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υπο-
ψήφιους Διδάκτορες για τις Επιστημονικές Περιοχές: Φυ-
σικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές 
Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες και Τέχνες.

Το εν λόγω ποσό αναλύεται ως εξής: α) Ποσό πέντε 
εκατομμυρίων (€ 5.000.000,00) αφορά την αύξηση 
της δημόσιας δαπάνης της με αρ. πρωτ. 185494/12/
31-10-2016 1ης Προκήρυξης της ΓΓΕΤ για «Υποτροφίες 
ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες».

β) Ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€ 10.000.000,00) 
αφορά την προκήρυξη υποτροφιών για Υποψήφιους 
Διδάκτορες.

2. Ποσό εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000,00)
για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. 
Με το εν λόγω ποσό θα αυξηθεί η δημόσια δαπάνη της 
με αριθ. 3094/12/9-01-2017 1ης Προκήρυξης της ΓΓΕΤ 
«Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδι-
δακτόρων Ερευνητών /τριών».

3. Ποσό τριάντα τριών εκατομμυρίων (€ 33.000.000,00) 
για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών στις 
Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστή-
μες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες 
Ζωής, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, 
ως εξής: Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για μέλη ΔΕΠ 
και Ερευνητές/τριες.

4. Ποσό είκοσι εκατομμυρίων (€20.000.000,00) για την 
ενίσχυση του Ερευνητικού Εξοπλισμού, ως εξής: Προκή-
ρυξη για την Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού.

5. Ποσό πέντε εκατομμυρίων οχτακοσίων τριάντα χι-
λιάδων ευρώ (€ 5.830.000,00) για τη Δράση «Επιστήμη 
και Κοινωνία» και Εμβληματικές Δράσεις, ως εξής: Προ-
κήρυξη για την Ενίσχυση της Αλληλεπίδρασης Επιστή-
μης και Κοινωνίας, καθώς και Προκηρύξεις για Εμβλη-
ματικές Δράσεις».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 245/2017 από-
φαση του ΑΝΥΠ.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Αριθμ. 223404 (3)
    Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό 

έλεγχο της νομιμότητας της οικονομικής διαχεί-

ρισης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Και-

νοτομίας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
- της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 4429/2016 

(Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και 
άλλες διατάξεις»,

- της με αριθμ. 196096/12/17.11.2016 (Β΄ 3815) κοινής 
απόφασης των Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατανομή Χρη-
ματοδότησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας»,

- του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

- του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», 

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

- της με αριθμ. Υ136/20-03-2015 (ΦΕΚ Β΄ 389) απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρω-
τών Υπουργών»,

- της με αριθμ Υ8/25.9.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2109) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των Κωνσταντίνο Φωτάκη».

2. Τις ανάγκες του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας.

3. Το γεγονός ότι η αμοιβή των ορκωτών λογιστών 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Ιδρύμα-
τος Έρευνας και Καινοτομίας και δεν προκαλεί επιπλέον 
δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό δύο (2) ορκωτών λογιστών με ισάριθμους 
αναπληρωτές, ως ακολούθως:

1. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ του ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ με AM ΣΟΕΛ 11891, με αναπληρωτή τον ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με AM ΣΟΕΛ 
34351.

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ με AM ΣΟΕΛ 
35591, με αναπληρώτρια την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του 
ΑΝΔΡΕΑ με AM ΣΟΕΛ 34341.
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Έργο των ορκωτών λογιστών είναι ο τακτικός έλεγχος 
της νομιμότητας της οικονομικής διαχείρισης του Ελληνι-
κού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για το έτος 2016 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 6 ν. 4429/2016.

Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών θα επιβαρύνει το 
λογαριασμό του ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ 26189-1 και θα προέρχεται 
από τα κονδύλια για την κάλυψη διαχειριστικών εξόδων 
που αφορούν την έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας κατά τα οριζόμενα 
στην κοινή Απόφαση των Υπουργού και αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
αριθμό 196096/12/17.11.2016 (Β΄ 3815) περί κατανο-
μής χρηματοδότησης Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Δ25/14 οικ./60533/435 (4)
    Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης ενός (1) 

Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνι-

κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

β) του άρθρου 9, του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν.2646/1998 
(ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ' του άρθρου 7 του ν.3106/2003 
(ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) της παρ.1 εδ. α' του άρθρου 3 του ν.3895/2010
(ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α΄) «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση 
Ασφαλίσεων».

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων.......Υφυπουργών».

5. Την με αρ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ' αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) των Υπουρ-
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης με αρ. Γ.Π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/
τ. Β΄/10-4-2012).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Την εισήγηση του Περιφερειάρχη: 5545/10-11-2017.
10. Το αρ. πρωτ. 9354/21-11-2017 έγγραφο του

Ε.Κ.Κ.Α που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την μη 
Ειδική πιστοποίηση, ενός (1) Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, αποφασίζουμε:

Τη Μη Ανανέωση της Πιστοποίησης, του κάτωθι 
Ν.Π.Ι.Δ, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Κέντρο ειδικής εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανά-
γκες με διακριτικό τίτλο ΚΕ.Ε.Π.Ε.Α «Ορίζοντες», με έδρα 
στην Ηλιούπολη

Διότι ο φορέας δεν έχει επιδείξει κατά την εξεταζόμε-
νη χρονική περίοδο σημαντικές δράσεις τριτοβάθμιας 
κοινωνικής φροντίδας.

Ο ως άνω φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση 
πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών από την 
έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 4279/5-12-2017 (5)

    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους 

υπαλλήλους του ΕΚΔΔΑ έτους 2018.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, ... και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε 
ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, 
που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 59/Α/14-3-2007).

3. Την προκαλούμενη δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (20.000,00 €) ετησίως, που θα καλυφθεί από τον 
υπό έγκριση προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (ΚΑΕ: 0261 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία») οικονομικού 
έτους 2018.

4. Την εισήγηση της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, αποφασίζει 
ομόφωνα

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση για ανθρώπινο 
δυναμικό που υπηρετεί στο ΕΚΔΔΑ για το έτος 2018, 
ως εξής:

1) Η υπερωριακή απασχόληση να αφορά 145 στελέχη 
του ΕΚΔΔΑ.

2) Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλη-
σης, καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (από 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και μέχρι τις 22.00 μ.μ.), να 
ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο 
έτος και δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τις 120 ώρες 
ανά άτομο ανά εξάμηνο.

3) Η περίοδος υπερωριακής απασχόλησης να είναι από 
1/1/2018 έως και 31/12/2018.

4) Το συνολικό ποσό αποζημίωσης για υπερωριακή 
εργασία να μην υπερβαίνει την εγγεγραμμένη πίστωση 
(ΚΑΕ 0261) των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €).

5) Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα υπερωρια-
κής απασχόλησης, κατανομής των ωρών ανά υπάλληλο 
και περιγραφής των συγκεκριμένων εργασιών να είναι η 
Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κατόπιν εισήγησης των Προϊστα-
μένων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων 
του ΕΚΔΔΑ.

6) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση 
του παρασχεθέντος υπερωριακά έργου να ορίζονται οι 
Διευθυντές των υπαλλήλων που πραγματοποιούν τις 
υπερωρίες ή σε κάθε περίπτωση οι ιεραρχικά προϊστά-
μενοί τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως . 

 Η Πρόεδρος

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ

Αριθμ. 153576/12215 (6)
     Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερει-

άρχη Κυκλάδων σε θέματα αθλητισμού ΠΕ Κυ-

κλάδων

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 159, 160 και 242 του ν. 3852/2010

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

β) του π.δ.130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 49947/22-7-2015
(ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 
4343/τ.Β΄/30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθή-
κοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου.

3. Την αριθ. 29315/2690/17-3-2017 (ΦΕΚ 1014/τ.Β/
24-3-2017) απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκαν 
αρμοδιότητες στην Αντιπεριφερειάρχη Μαριετούλα 
Παπαβασιλείου

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων 
Λεονταρίτη Γεώργιο του Ευαγγέλου με ΑΔΤ ΑΕ442986 τις 
αρμοδιότητες σε θέματα αθλητισμού των ΠΕ Κυκλάδων 
(άρθρο 29 παρ.3β του π.δ. 130/2010 όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει).

Οι αρμοδιότητες σε θέματα πολιτισμού ΠΕ Κυκλάδων 
του ίδιου άρθρου ασκούνται από την Αντιπεριφερειάρ-
χη Παπαβασιλείου Μαριετούλα επικουρούμενη στο 
έργο της από την Περιφερειακή Σύμβουλο Πάπιτση 
Χρηστιάννα του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΕ944517 σύμφω-
να με την αριθ. 29315/2690/17-3-2017 (ΦΕΚ 1014/τ.Β΄/
24-3-2017) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ     

Ι

Αριθμ. 27670 (7)
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την τήρη-

ση των πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου έτους 2018.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

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

2010(ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.»
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ Α΄ 147) « Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

4. Την υπ’ αριθμ. 28572/2014 απόφαση Δημάρχου για 
την ανάθεση της τήρησης των πρακτικών συνεδριάσε-
ων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Προϊστάμενη του 
τμήματος υποστήριξης πολιτικών οργάνων,του Δήμου 
Πετιμεζά Ιωάννας του Αντωνίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

5. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου γίνονται πάντα απογευματινές ώρες και η 
δημοτική υπάλληλος που τηρεί τα πρακτικά των συνε-
δριάσεων προσφέρει υπερωριακή υπηρεσία.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
ως άνω απασχόληση για το έτος 2018 είναι εγγεγραμ-
μένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 με το ποσό των 
1.500,00 ευρώ και στον Κ.Α. 10-6012.003 σύμφωνα με 
την αριθμό πρωτ. 27624/18-12-2017 βεβαίωση των Οι-
κονομικών Υπηρεσιών.

7. Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για την Προϊστάμενη του τμήματος 

υποστήριξης πολιτικών οργάνων του Δήμου Κρωπίας, 
Πετιμεζά Ιωάννα του Αντωνίου κλάδου ΠΕ Διοικητι-
κού (μόνιμη υπάλληλος), που τελεί χρέη πρακτικογρά-
φου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας 
την υπερωριακή της απασχόληση από 1-1-2018 έως
31-12-2018 με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου, και καθορίζουμε ως ανώτατο όριο τις είκοσι (20) 
ώρες ανά μήνα υπερωριακής απασχόλησης.

Η απαιτούμενη δαπάνη για τις υπερωρίες έτους 2018 
της πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου θα 
καλυφθεί από τον: Κ.Α. 10-6012.003 (Αμοιβή τήρησης 
πρακτικών Δ.Σ.) πίστωσης ύψους 1.500,00 ευρώ.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα γίνεται κάθε 
μήνα με βεβαίωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κορωπί, 19 Δεκεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 16/1723 (8)
    Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης Υπαλλή-
λων έτους 2018 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» του 
Δήμου Κορινθίων

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

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

ν.3852/2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015.
4. Την υπ' αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το ΦΕΚ 1108/9-5-2013 τ. Β΄ σχετικά με τον καθορι-

σμό του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και την 
εργασία του προσωπικού όλες τις ημέρες του μήνα ενώ 
οι Τομείς Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων 
να λειτουργούν και κατά τις νυχτερινές ώρες για την αντι-
μετώπιση παγίων και εκτάκτων αναγκών και τον αριθ-
μό των υπαλλήλων όπου μπορούν να απασχοληθούν 
υπερωριακά.

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο ΚΕ-
ΠΑΠ του Δήμου Κορινθίων

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται για 
την αντιμετώπιση των δημοσίων εμφανίσεων της Φιλαρ-
μονικής, των πολιτιστικών εκδηλώσεων- δράσεων-εκθέ-
σεων και την ασφαλή λειτουργία των αθλητικών εγκατα-
στάσεων του ΔΑΚΚ κατά τις απογευματινές - βραδινές 
ή και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες οι οποίες επιβάλλουν 
την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των «6.500,00» ευρώ 
και αναλύεται ως ακολούθως: Α. ΚΑΕ 15-6012.001 «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέ-
ρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
μονίμων υπαλλήλων» ποσού «5.000,00» ευρώ και Β. ΚΑΕ 
15-6022.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ΙΔΑΧ» ποσού «1.500,00» 
ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις 
πιστώσεις των ανωτέρω ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του 
ΚΕΠΑΠ, οικονομικού έτους 2018.

9. Την ανάγκη τήρησης των πρακτικών των συνεδρι-
άσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΠΑΠ από 
υπάλληλο του ΝΠΔΔ πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο 
εργασίας του.

10. Ότι η ανωτέρω δαπάνη που θα προκύψει θα ανέλ-
θει στο ποσό των «3.300,00» ευρώ και αναλύεται ως 
ακολούθως: ΚΑΕ: 15-6012.002 «Αποζημίωση υπαλλή-
λου που τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου» 
ποσού «2.300,00» ευρώ και 15-6022.002 «Αποζημίωση 
υπαλλήλου ΙΔΑΧ που τηρεί τα πρακτικά του Διοικητι-
κού Συμβουλίου», ποσού «1.000,00» ευρώ και θα αντι-
μετωπισθεί από τις πιστώσεις των ανωτέρω ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του ΚΕΠΑΠ, οικονομικού έτους 2018, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση επτά 
(7) υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ)του ΚΕΠΑΠ, για το 
έτος 2018, έως 120 ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας ανά εξάμηνο ανά εργαζόμενο, έως 96 ώρες 
νυχτερινής υπερωριακής εργασίας ανά εξάμηνο ανά 
εργαζόμενο και έως 96 ώρες υπερωριακής εργασίας 
που παρέχεται τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά 
εξάμηνο και ανά εργαζόμενο δίχως τη δυνατότητα αυ-
ξομοίωσης των ωρών μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα 
στο έτος, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπη-
ρεσιακών αναγκών του ΝΠΔΔ.
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες της Υπηρεσίας.

Β. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για την τήρη-
ση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το 
έτος 2018, έως 120 ώρες ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α.1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9) 
   Στην αριθμ. 41979/6.12.2017 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 4373/τ.Β΄/13.12.2017, στη σελίδα 58215, 
στην α΄ στήλη, στον 17ο-18ο στίχο εκ των κάτω, διορ-
θώνεται ο μεσότιτλος 

από το εσφαλμένο:
“Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕ-

ΡΙΚΩΝ”,

στο ορθό:
“Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕ-

ΡΙΚΩΝ”.

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ι

(10)

     Στην αριθμ. ΠΟΛ.119/6.12.2017 απόφαση του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4385/τ.Β΄/13.12.2017 (θέμα 3), 
στη σελίδα 58294, στην α΄ στήλη, στον 16ο στίχο εκ των 
κάτω, διορθώνεται ο αριθμός της απόφασης,

από το εσφαλμένο: “Αριθμ. ΠΟΛ. 119”,
στο ορθό: “Αριθμ. ΠΟΛ. 1198”
.
   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(11)

      Στην αριθμ. 1200/12.12.2017 απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 4429/τ.Β΄/15.12.2017, στη σελίδα 58703, 
στην α΄ στήλη, στον 9ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται                                                     
το εσφαλμένο:  “… ΠΟΛ 1003/2016 (ΦΕΚ SB1),... ”,

 στο ορθό: “… ΠΟΛ 1003/2016 (ΦΕΚ 3B΄),... ”

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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
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