
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 2 της απόφασης Υπα-
γωγής και ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του 
κόστους της επένδυσης και πιστοποίηση της 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας
«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑ-
ΤΟΛΗ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 3299/2004.

2 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρω-
ση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λει-
τουργίας, της εταιρείας «ΦΩΤΑΒΙΑ 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ και Α. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε.») που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

3 Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδό-
χους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία κα-
θαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας 
Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το διδα-
κτικό έτος 2017-2018.

4 Κατανομή προσωπικού στους Πλοηγικούς Σταθ-
μούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση του άρθρου 2 της απόφασης Υπα-

γωγής και ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κό-

στους της επένδυσης και πιστοποίηση της έναρ-

ξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑ-

ΤΟΛΗ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δι-

ατάξεις του ν. 3299/2004. 

 Με την αριθ. 96189/ΥΠΕ/5/02263/Ε/ν. 3299/2004/ 
7-9-2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροπο-
ποιείται το άρθρο 2 της αριθ. 43657/ΥΠΕ/5/02263/Ε/

ν. 3299/2004/11-10-2011 απόφασης υπαγωγής ως προς 
την επωνυμία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κό-
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.», που αφορά στη δημιουργία 
φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 99,76 KW, στη θέση 
Οκτάρια, του Δήμου Νίκαιας, του Νομού Λάρισας, με 
τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο 
ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων 
ευρώ (296.400,00 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο 
ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ 
(74.100,00 €) που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ 
(118.560,00 €) που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ 
(103.740,00 €) που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
30/7/2013.

6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 99,76 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 118.666,80 

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 δέκα οκτώ χιλιάδων πεντα-
κοσίων εξήντα ευρώ (118.560,00 €) στην επένδυση με την 
αριθ. 43657/ΥΠΕ/5/02263/Ε/ν. 3299/2004/11-10-2011
(ΦΕΚ 2793/τ.Β΄/8-12-2011) απόφαση υπαγωγής, σύμφω-
να με τους όρους της αριθ. 3977039476/05003/4-4-2012 
σύμβασης εκχώρησης-ενεχύρασης απαίτησης με την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/22-06-2016 
«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύ-
σεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξια-
κού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν.  4399/2016 και την αριθ. 77685/21-7-2016 υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του 
τρόπου λειτουργίας της» (Β΄2335).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (2) 
 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρω-
ση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λει-
τουργίας, της εταιρείας «ΦΩΤΑΒΙΑ 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ και Α. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε.») που υλοποιήθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004. 

 Με την αριθ. 96194/ΥΠΕ/5/03127/Ε/ν. 3299/2004/ 
7/9/2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροπο-
ποιείται το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 3288/ΥΠΕ/5/03127/
Ε/Ν.3299/2004/25-1-2012 απόφασης υπαγωγής ως προς 
την επωνυμία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του 
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΦΩΤΑΒΙΑ 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και Α. 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε.»), που αναφέρεται στην εγκατάσταση 
δύο φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 159,33 Kw, α. στη θέση Μακρά Πεζούλα 
1, Δ.Δ. Ανατολής που βρίσκεται στο Δήμο Ιεράπετρας 
του Νομού Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, β. στη 
θέση Μακρά Πεζούλα 2, Δ.Δ. Ανατολής που βρίσκεται 
στο Δήμο Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο 
ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (474.000,00 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(118.500,00 €) που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(189.600,00 €) που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 
(165.900,00 €) που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
27.01.2011.

6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 159,33 KW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 218.400 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 ογδόντα εννέα χιλιά-
δων εξακοσίων ευρώ (189.600,00 €) στην επένδυση με 
την αριθ. 3288/ΥΠΕ/5/03127/Ε/ν. 3299/04/25.01.2012
(ΦΕΚ 293/Β΄/13.02.2012) απόφαση του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/ 2004.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/22.06.2016 «Θεσμικό 
πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυ-
ξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 117 Α΄/τ.Α΄/22.06.2016), όπως ισχύουν.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδο-
τική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του 
ν. 4399/2016 και την αριθ. 77685/21-7-2016 υπουργική 
απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας της» (Β΄ 2335).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθ. Κ1/149739 (3)
Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με ανα-

δόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία 

καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθ-

μιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το 

διδακτικό έτος 2017-2018. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/ 

1990 (Α΄101), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 35 του ν. 3577/2007 (Α΄130) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 36 του ν. 3699/2008 (Α΄199).

2. Την περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/
2010 (Α΄138), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 51 του ν. 4407/2016 (Α΄134).

3. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (Α΄24).
4. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970 (Α΄125), 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του
ν. 3748/2009 (Α΄29), ιδίως την περίπτωση γ΄.

5. Τα άρθρα 41, 48 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως 
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄98).

6. Το π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 114/2014 (A΄181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
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8. Το π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού....Ανάπτυξης και Του-
ρισμού».

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

10. Το π.δ. 125/5-11-2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την αριθ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β΄/2016) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

12. Την αριθ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του 
Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης 
και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

13. Την αριθ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄/2015) απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».

14. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης .... μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων» (Α΄208).

15. Την αριθ. Υ29 από 8/10/2015 (Β΄2168) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Την αριθ. 64447/91/21.2.1991 (Α΄136) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 
και Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των με θέμα: «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιή-
σεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως 
εσόδων των σχολικών επιτροπών», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

17. Την αριθ. Κ1/143615/31-08-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 3131/Β΄/2017), με θέμα: «Ορισμός του Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως συμ-
βαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τό-
πους σχολικών επιτροπών».

18. Την αριθ. πρωτ. Φ1/Α΄/1048/148300/Β1 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
Προϋπολογισμού πέραν αυτής που προβλέπεται στην 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός μεγί-
στου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο 
των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2017-
2018», αποφασίζουμε:

Α. Την επιχορήγηση από πιστώσεις του τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά 
Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με σκοπό τη χρηματοδό-
τηση από αυτό των σχολικών επιτροπών των μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που 
στερούνται προσωπικού καθαριότητας.

Β. Οι χρηματοδοτούμενες σχολικές επιτροπές κατα-
βάλλουν τις αμοιβές των καθαριστών/ καθαριστριών ή 
συνεργείων καθαρισμού μετά τη σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός 
Παιδείας, Έρευνας Ο Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

   Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 124/28217 (4)
Κατανομή προσωπικού στους Πλοηγικούς Σταθ-

μούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής έτους 2017. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

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

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τις αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/1/38531/07-01-2016 και 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/59/13435/18-05-2017 όμοια απόφαση 
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

5. Το αριθ. 2901.31/62305/2017/31-08-2017 έγγραφο 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
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6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής για την πλήρωση των τεσσά-
ρων (04) θέσεων Πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών -

Πλοηγών στους Πλοηγικούς Σταθμούς Πειραιά, Θεσσα-
λονίκης και Σύρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  

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