
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της 
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παρα-
γωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.3299/2004.

2 Τροποποίηση της με αριθ. Β2-829Α/2013 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη 
Δράση ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων 
Υγρών Καυσίμων”» (ΦΕΚ 540/Β΄/2013).

3 Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1062/2013 από-
φασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που 
αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης 
«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» 
(ΦΕΚ 1171/Β’/2013)».

4 Ανακατανομή κενής οργανικής θέσης ειδικευμέ-
νου ιατρού Ε.Σ.Υ., στην Οργανική Μονάδα «Χαλ-
κίδα» του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο 
Χαλκίδας-Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Καρύστου-Γε-
νικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Κύμης».

5 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ., στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

6 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της 

επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παρα-

γωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν.3299/2004.

  Με την υπ’ αριθ. 87706/ΥΠΕ/5/02109/Ε/ν.3299/2004/ 
07.08.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πιστοποι-

είται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που αναφέρεται 
στην ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 79,92 kW 
εντός εκμισθωμένου αγροτεμαχίου 5,5 στρεμμάτων στη 
θέση ΓΕΡΑΤΖΑΝΟ του Δ.Δ. Χουμερίου του Δήμου Μυλο-
ποτάμου της Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ της Περιφέρειας Κρήτης, 
με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(288.000,00 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο 
ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (76.682,88 €), που απο-
τελεί ποσοστό 26,626% του συνολικού κόστους της ενι-
σχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (115.200,00 €), 
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
ενενήντα έξι χιλιάδων εκατόν δεκαεπτά ευρώ και δώδεκα 
λεπτών (96.117,12 €), που αποτελεί ποσοστό 33,374% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 22.07.2011.
6. H συνολική ισχύς ανήλθε σε 79,92 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 124.000 kWh/

έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 

της επιχορήγησης ποσού εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων 
διακοσίων ευρώ (115.200,00 €) για την επένδυση με την 
αριθ. 44658/ΥΠΕ/5/02109/Ε/ν.3299/2004/24.10.2011 
(ΦΕΚ-2526/Β΄/07.11.2011) απόφαση υπαγωγής στις 
διατάξεις του ν.3299/2004 (ΦΕΚ-261/Α΄/04): «Κίνητρα 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Ανάπτυξη και την Περι-
φερειακή Σύγκλιση».

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 (ΦΕΚ-117/Α΄/ 
22.06.2016): «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώ-
των Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφε-
ρειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση 
Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνωμο-
δότηση της Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016, 
η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της οποίας εξειδικεύ-
ονται στα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του νόμου αυτού και 
στην υπ’ αριθ. 77685/11-7-2016 (ΦΕΚ 2335/Β’/2016) 
υπουργική απόφαση: «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός 
του τρόπου λειτουργίας της».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός   Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

   Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 2382 (2)
Τροποποίηση της με αριθ. Β2-829Α/2013 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσε-

ων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

για τη Δράση ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρα-

τηρίων Υγρών Καυσίμων”» (ΦΕΚ 540/Β΄/2013).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
(ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010) και ισχύει, και του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014),

1.2. Του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ-
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ-
ματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, 
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010) και 
το ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος- Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινή-
των- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/2012) και ειδικότερα το 
άρθρο 17 αυτού όπως ισχύει

1.3 του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/2014), και ειδικότερα 
της παραγράφου 15, του άρθρου 59 αυτού όπως ισχύει,

1.4. Του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση 
διατάξεων του ν. 703/1477 περί Ανταγωνισμού και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α’/2009), όπως ισχύει,

1.5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005),

1.6. Του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α’/2014),

1.7. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομα-
σία… Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α’/04-11-2016),

1.8. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 125/Α’/05-11-2016),

1.9. Της Π.Α. Υ197/2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση»(ΦΕΚ 3722/Β/17-11-2016), όπως ισχύει,

1.10. Των άρθρων 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών 
ενισχύσεων,

1.11. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου 
της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 
και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρα-
τικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα 
άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα,

1.12. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επι-
τροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας,

1.13. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010), όπως ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αριθ. Φ2-1617/7-12-2010 κοινή υπουργική 

απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης 
και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολού-
θησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. 
Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και 
διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστο-
λής δεδομένων» (ΦΕΚ 1980/Β/2010), όπως ισχύει,

2.2. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1009/2012 κοινή υπουργική 
απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήμα-
τος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών 
καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» 
(ΦΕΚ 72/Β’/2012), όπως ισχύει,

2.3. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1206/2013 απόφαση των Υφυ-
πουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων 
Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισ-
ροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου 
θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» 
(ΦΕΚ 2237/Β/2013),

2.4. Την υπ’ αριθ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική από-
φαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονι-
σμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 540/Β’/2013), 
όπως ισχύει,
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2.5. Την υπ’ αριθ. Φ2-1062/2013 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθ-
μιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης 
κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών 
Καυσίμων»» (ΦΕΚ 1171/Β/2013), όπως ισχύει,

2.6. Την υπ’ αριθ. Φ2-1510/2013 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προ-
κήρυξη Δράσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών 
Καυσίμων”» (ΦΕΚ 1589/Β/2013), όπως ισχύει,

2.7. Την υπ’ αριθ. 13001/ΔΕ-1382/26-03-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με 
την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυ-
σίμων», όπως ισχύει,

2.8. Την υπ’ αριθ. Οικ. ΔΠΠ 3884/24-12-2015 κοινή από-
φαση των Υφυπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες του Έργου θα 
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο κωδ. 2015ΣΕ02720000 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
(ΦΕΚ 3016/Β’/2015),

3. Το γεγονός ότι:
3.1. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απα-

ραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συ-
στημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρημα-
τοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,

3.2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στην υπ’ 
αριθ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθε-
ση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατη-
ρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 540/Β/2013), όπως ισχύει, 
αποφασίζουμε:.

Η με αριθ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση 
«Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων για τη Δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός 
Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (ΦΕΚ 540/Β/2013) τρο-
ποποίειται ως εξής:

i. Οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται από τους 
όρους της στήλης Β, ως εξής:
Στήλη Α Στήλη Β

«Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Αποθηκών (ΟΣΔΑ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστη-
μα Παρακολούθησης 
Εισροών - Εκροών»

«Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων»

«Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης»

«ΣΑΕ 058/2» «ΣΑΕ 027/2»

ii. Το δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 2 «Η δημόσια επιχο-
ρήγηση…συστήματος διαχείρισης αποθηκών (ΟΣΔΑ)» 
καταργείται.

iii. Το τρίτο εδάφιο, του άρθρου 2 «Το συνολικό ποσό…
παραρτήματος της παρούσης.» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ύψος της επιχορήγησης προς κάθε δικαιούχο θα 
προκύπτει με βάση τα οριζόμενα στους πίνακες I και 
II του Παραρτήματος Α της παρούσας και τον αριθμό 
των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του 
πρατηρίου ή της εγκατάστασης.»

iv. Το πρώτο εδάφιο, του άρθρου 3 «Ο δικαιούχος 
επιλέγει…προς εξαργύρωση», αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κάθε δικαιούχος επιλέγει από σχετικό μητρώο 
εγκαταστατών τον εγκαταστάτη του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών - Εκροών.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 2384 (3)
Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1062/2013 από-

φασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανά-

πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που 

αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης 

«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» 

(ΦΕΚ 1171/Β’/2013)».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005),

1.2. Του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α’/2007), όπως τροποποιή-
θηκε με το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του 
Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010) και το ν. 4072/2012 «Βελτίωση 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - 
Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων -Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/2012) 
και ειδικότερα άρθρο 17 αυτού όπως ισχύει,

1.3 του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/2014), και ειδικότερα 
της παραγράφου 15, του άρθρου 59 αυτού όπως ισχύει,
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1.3. Του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση 
διατάξεων του ν. 703/1477 περί Ανταγωνισμού και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει,

1.4. Του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α’/2014),

1.5. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομα-
σία… Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α’/2016),

1.6. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 125/Α’/2016),

1.7. Της π.α. Υ197/2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση»(ΦΕΚ 3722/Β/2016), όπως ισχύει,

1.8. Των άρθρων 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών 
ενισχύσεων,

1.9. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου 
της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 
92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων 
κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με 
τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα,

1.10. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επι-
τροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας,

1.11. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/2010), όπως ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αριθ. Φ2-1617/7-12-2010 κοινή υπουργική 

απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης 
και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολού-
θησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. 
Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και 
διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστο-
λής δεδομένων» (ΦΕΚ 1980/Β’/2010), όπως ισχύει,

2.2. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1009/2012 κοινή υπουργική 
απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήμα-
τος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών 
καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» 
(ΦΕΚ 72/Β’/2012), όπως ισχύει,

2.3. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1206/2013 απόφαση των Υφυ-
πουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων 
Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισ-
ροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου 
θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» 
(ΦΕΚ 2237/Β’/2013),

2.4. Την υπ’ αριθ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική από-
φαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονι-
σμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 540/Β/2013), 
όπως ισχύει,

2.5. Την υπ’ αριθ. Φ2-1062/2013 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθ-

μιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης 
κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών 
Καυσίμων»» (ΦΕΚ 1171/Β/2013), όπως ισχύει,

2.6. Την υπ’ αριθ. Φ2-1510/2013 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προ-
κήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών 
Καυσίμων»» (ΦΕΚ 1589/Β/2013), όπως ισχύει,

2.7. Την υπ’ αριθ. 13001/ΔΕ-1382/26-03-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με 
την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυ-
σίμων», όπως ισχύει,

2.8. την υπ’ αριθ. Οικ. ΔΠΠ 3884/24-12-2015 κοινή από-
φαση των Υφυπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες του Έργου θα 
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο κωδ. 2015ΣΕ02720000 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
(ΦΕΚ 3016/Β/2015),

3. Το γεγονός ότι:
3.1. το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απα-

ραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συ-
στημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρημα-
τοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,

3.2. από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στην υπ’ 
αριθ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθε-
ση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων 
Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 540/Β/2013), όπως ισχύει.

4. Την από 26-01-2017 αναφορά της ΚτΠ ΑΕ, σχετικά 
με την πρόβλεψη δαπανών για το τρέχον έτος, αποφα-
σίζουμε:

Η με αριθ. Φ2-1062/2013 απόφαση του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενί-
σχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» 
(ΦΕΚ 1171/Β’/2013)

τροποποιείται ως εξής:
i. Οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται από τους 

όρους της στήλης Β, ως εξής:
Στήλη Α Στήλη Β
«Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Αποθηκών 
(ΟΣΔΑ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Παρακολούθησης Εισροών- 
Εκροών»

«Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων»

«Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης»

«Διεύθυνση Οικονομικού 
της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου»

«Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης
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ii. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 1 «Η δράση θα υλο-
ποιηθεί…σε πραγματικό χρόνο» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δράση θα υλοποιηθεί με την ενίσχυση των πρα-
τηριούχων υγρών καυσίμων ή/και των πωλητών πετρε-
λαίου θέρμανσης για την εγκατάσταση Ολοκληρωμέ-
νου Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών - Εκροών, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του 
εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου στα στάδια 
της παραλαβής και της πώλησης αντίστοιχα, με παρα-
κολούθηση, καταγραφή και σύγκριση (ισοζύγιο) των 
εξερχομένων από τις αντλίες ή/και μετρητές με τους 
εναπομένοντες όγκους καυσίμων εντός των δεξαμενών, 
κατά τη λειτουργία του πρατηρίου ή εγκατάστασης σε 
πραγματικό χρόνο.»

iii. Το εδάφιο 8, της παρ. 1, του άρθρου 2 «Το κόστος λει-
τουργίας…στο τέλος κάθε μήνα.» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το κόστος λειτουργίας (προσδιορισμός διαχειρι-
στικού κόστους). Το διαχειριστικό κόστος του Φορέα 
Υλοποίησης της Δράσης, δεν θα υπερβαίνει το 3% του 
συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης (συμπεριλαμ-
βανομένων τυχόν κρατήσεων και Φ.Π.Α) και θα υπολο-
γίζεται απολογιστικά στο τέλος κάθε μήνα.»

iv. Το εδάφιο 2, του άρθρου 4 «Το ύψος της επιχορήγη-
σης … ανά μονάδα εξοπλισμού», αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ύψος της επιχορήγησης προς κάθε δικαιούχο θα 
προκύπτει με βάση τα οριζόμενα στους ακόλουθους 
πίνακες I και II (πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκατα-
στάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης αντιστοίχως) 
των κατ’ αποκοπήν ενισχύσεων ανά μονάδα εξοπλισμού 
και τον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων 
δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης.»

v. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Θέματα αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων, την 

αξιολόγησή τους και την ένταξή τους στη Δράση, την 
υλοποίηση της Δράσης, τις διαδικασίες παρακολού-
θησης, το διοικητικό έλεγχο και την ολοκλήρωση των 
χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, θα εξειδικεύονται 
στον Οδηγό της Δράσης που εκδίδεται από τον Φορέα 
Υλοποίησης.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. A3α/17639 (4)
Ανακατανομή κενής οργανικής θέσης ειδικευμέ-
νου ιατρού Ε.Σ.Υ., στην Οργανική Μονάδα «Χαλ-
κίδα» του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο 
Χαλκίδας-Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Καρύστου-Γε-
νικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Κύμης».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄174), όπως ισχύει, 

β) τoυ 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 (Α΄98).

2. Το υπ’ αριθ. 123/2016 π.δ. «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).

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

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

5. Την υπ΄ αριθ. Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄2144).

6. Την υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ.123886/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου-
Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (Β΄3510), όπως ισχύει.

7. Την υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ.120925/11-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Χαλκίδας» (Β΄3479).

8.Την υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ.46240/20-05-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμέ-
νων γιατρών Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης 
ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Β΄1289).

9. Την απόφαση της 71ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. 
κατά την 26-05-2017 (Θέμα 3.1.).

10. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 6534/06-03-2017 εισηγήσεις της 
Διοίκησης της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της 6ης/08-03-2013 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενοποιημέ-
νου ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου-Γ.Ν.-Κ.Υ. 
Κύμης».

12. Το υπ΄ αριθμ. Β1α/οικ.54532/13-07-2017 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο προκύπτει η 
μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ., όπως αυτές προβλέπονται στο 
άρθρο 14 της υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ.120925/31-12-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (B΄3479 ), όπως αυτή ισχύει, με 
την Υ4α/οικ.123886/31-12-2012 όμοια. (Β΄3510), μέσω 
κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37478 Τεύχος Β’ 3163/12.09.2017

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
1 4

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

1 1

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017
Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. A3α/28343 (5)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευμέ-

νων ιατρών Ε.Σ.Υ., στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄174), όπως ισχύει, 

β) τoυ 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 (Α΄98). 

2. Το υπ’ αριθ. 123/2016 π.δ. «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).

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

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

5. Την υπ΄ αριθ. Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄2144).

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ Υ4α/οικ.122801/31-12-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου «Ξάνθης» (B΄3496), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ Α3α/οικ.49047/28-12-2016 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών 

θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Ξάνθης» (Β΄4218).

8.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25425/16/06-04-2017 εισήγηση 
της Διοίκησης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

9. Την υπ’ αριθ. 243η απόφαση της από 30-07-2015 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Ξάνθης.

10. Την απόφαση της 71ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. 
κατά την 26-05-2017 (Θέμα 3.3.).

11. Το υπ΄ αριθμ. Β1α/οικ. 54528/13-07-2017 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο προκύπτει η 
μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

12. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ., όπως αυτές προβλέπονται στο 
άρθρο 14 της υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ.122801/31-12-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Ξάνθης» (Β΄3496), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης 
θέσεων ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟ-

ΛΟΓΙΑΣ
1 2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 3

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. 1177 (6)
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 

2014-2020 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
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β. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίη-
ση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 67.

γ. Το π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α'/2014), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 45, του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 
237/Α'/2014).

δ. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) που αφο-
ρά την «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ….μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4.

ε. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/2015), «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Την υπ' αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/ 
31.10.2016) κοινή υπουργική απόφαση, «Αναδιάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 του 
ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 341509/ 26.11.2008 
(ΦΕΚ 2437/Β/2008)». 

ζ. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 
C (2015) 7417 / 23.10.2015 που αφορά την έγκριση του 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, 

η. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ του ΕΠΑλΘ 2014 - 2020

Η διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ) γίνεται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα 
του εγκεκριμένου από την Αρχή Ελέγχου Εγχειριδίου Δια-

δικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 
του ΕΠΑλΘ 2014-2020, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

Οι διαδικασίες διαχείρισης διενεργούνται ηλεκτρονικά 
και υποστηρίζονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφο-
ριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και το Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στα οποία καταχωρίζονται 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις συγχρηματοδοτούμε-
νες Πράξεις του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Άρθρο 2
ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΑλΘ 2014-2020 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι έλεγχοι που αφορούν στη νομιμότητα των διαδικα-
σιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσε-
ων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 
2014-2020 προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμό-
τητα των δαπανών τους, διενεργούνται σύμφωνα με τα 
άρθρα 39-42 της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020 (ΦΕΚ τ. Β΄ 
3521/1.11.2016) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 3 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που συμμετέχουν στην διαδικα-
σία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο 
πρόσκλησης για την ένταξη πράξεων στο ΕΠΑλΘ 2014-
2020 δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προ-
σφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) 
κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η διαδικασία 
υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 43 της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στη Διαύγεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37480 Τεύχος Β’ 3163/12.09.2017

*02031631209170008*

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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