
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4325 από 30.03.1999 
κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός 
όπλων ως σκοπευτικών - Όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων 
σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών - Υποχρεώσεις 
αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρί-
ων και κατόχων όπλων σκοποβολής» (Β΄ 400).

2 Σύσταση ομάδας εργασίας από μέλη του Εθνικού 
Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγ-
ματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών 
σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή 
ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπή-
χθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορι-
σμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λει-
τουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

3 Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις - Μετονομασίες και Κα-
ταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4 Καθορισμός ετήσιας συνδρομής στην Ελληνική 
Ένωση Ναυτικού Δικαίου για το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 3009/2/165-Α΄ (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4325 από 30.03.1999 

κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός 

όπλων ως σκοπευτικών - Όροι, προϋποθέσεις και 

διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων 

σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών - Υποχρεώσεις 

αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρί-

ων και κατόχων όπλων σκοποβολής» (Β΄ 400).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 7 και 7 παρ. 2 περ. ε' 

του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3944/2011 (Α΄ 67).

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

3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «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, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ186 από 10.11.2016 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο 
Τόσκα» (Β΄ 3671).

5. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900 
από 11.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Γεώργιο Βασιλειάδη» (Β΄ 3672).

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

Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της

υπ’ αριθμ. 4325 από 30.03.1999 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β΄ 400), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, οι επίλεκτοι σκοπευτές, κάτοχοι ρα-
βδωτών πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Α, όπως ορί-
ζονται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, 
επιτρέπεται να κατέχουν έως και δύο χιλιάδες (2.000) 
τεμάχια φυσιγγίων για κάθε κατεχόμενο όπλο, χωρίς να 
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υπερβαίνουν τα πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια φυσιγ-
γίων για το συνολικό αριθμό των κατεχόμενων όπλων, 
ενώ οι σκοπευτές που κατέλαβαν την 1η έως και την 8η 
θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 
σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, επιτρέ-
πεται να κατέχουν έως και δύο χιλιάδες (2.000) τεμάχια 
φυσιγγίων για κάθε κατεχόμενο όπλο, χωρίς να υπερβαί-
νουν τα δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια φυσιγγίων για το 
συνολικό αριθμό των κατεχόμενων όπλων. Το προνόμιο 
του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για πέντε (5) έτη από 
την τελευταία, κατά τα ανωτέρω, επιτευχθείσα νίκη».

2. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 4325 από 30.03.1999 κοινής 
υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα ίδια ως άνω μέτρα ασφαλείας απαιτούνται και για 
τους επίλεκτους σκοπευτές, κατόχους ραβδωτών πυρο-
βόλων όπλων Κατηγορίας Α, όπως ορίζονται στο εδάφιο 
γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, για τη φύλαξη δύο (2) 
και περισσότερων ραβδωτών πυροβόλων όπλων και δύο 
χιλιάδων (2.000) φυσιγγίων για κάθε κατεχόμενο όπλο και 
μέχρι τον αριθμό των πέντε χιλιάδων (5.000) φυσιγγίων 
για το συνολικό αριθμό των κατεχόμενων όπλων, καθώς 
και για τους σκοπευτές που κατέλαβαν την 1η έως και την 
8η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς, σε πα-
γκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για τη φύλαξη 
δύο χιλιάδων (2.000) φυσιγγίων για κάθε κατεχόμενο όπλο 
και μέχρι τον αριθμό των δέκα χιλιάδων (10.000) φυσιγ-
γίων για το συνολικό αριθμό των κατεχόμενων όπλων».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη  δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Πολιτισμού
Εσωτερικών και Αθλητισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 91439 (2)
Σύσταση ομάδας εργασίας από μέλη του Εθνικού 

Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγ-

ματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών 

σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή 

ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπή-

χθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορι-

σμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λει-

τουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   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 
διατάξεις» (Α΄ 117), και ειδικότερα τις παραγράφους 1 
και 9 του άρθρου 85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
21 του ν. 4479/2017 (Α΄94), καθώς και των άρθρων 16 
και 25 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε-
ριφερειακή Σύγκλιση» (Α΄261).

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

4. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»
(Α΄ 185), όπως ισχύει.

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

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197/ 
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (ΦΕΚ Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την από-
φαση του πρωθυπουργού με αριθμ. Υ226/28-12-2016 
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση» (Β΄4233).

8. Την υπ’ αρ. 20283/3-5-2012 Υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός διαδικασιών "Διοικητικών Ελέγχων" στα 
επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού ισχύος έως 
150 kw» (Β΄ 1518), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
54247/31-10-2014 απόφαση (Β΄ 3090).

9. Την υπ’ αρ. 26953/12-06/2012 Εγκύκλιο «Καθορι-
σμός διαδικασιών "Διοικητικών Ελέγχων" στα επενδυτικά 
σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 
150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. α
του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83)».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, αποφα-
σίζουμε,

Άρθρο 1
Σύσταση ομάδας εργασίας

α. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
ομάδα εργασίας, για την πραγματοποίηση διοικητικών 
ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού 
από την ηλιακή ενέργεια, συνολικής ισχύος 150 kw, που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

β. Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν τουλάχιστον 
είκοσι (20) και μέχρι τριάντα (30) μέλη που προέρχο-
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νται από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών 
(ΕΜΠΕ) του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011. Για την 
επιλογή των μελών της ομάδας πραγματοποιείται τυχαία 
κλήρωση, με κριτήριο την ειδικότητα τους, από το σύνο-
λο των μελών του ΕΜΠΕ που δήλωσαν, κατόπιν πρόσκλη-
σης, διαθεσιμότητα συμμετοχής στην ομάδα εργασίας.

γ. Η συγκρότηση της ομάδας γίνεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την 
ίδια απόφαση, επιπροσθέτως, ορίζονται δύο (2) στελέχη 
της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων, ως συντονιστές της ομάδας εργασίας.

δ. Τα μέλη της ομάδας εργασίας κατανέμονται, με ευ-
θύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, στη 
βάση τυχαίας κλήρωσης, και με κριτήριο την ειδικότητα 
τους, σε Όργανα Ελέγχου αποτελούμενα από δύο (2) 
μέλη, η συγκρότηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με 
την παρ. δ του άρθρου 3. Το έργο των διμελών οργάνων 
ελέγχου ολοκληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. ι 
του άρθρου 3.

Άρθρο 2 
Έργο της ομάδας εργασίας

Έργο της ομάδα εργασίας αποτελεί η διενέργεια, από 
τα συγκροτούμενα διμελή όργανα ελέγχου, του συνόλου 
των εκκρεμών, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, διοι-
κητικών ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής 
ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, συνολικής ισχύ-
ος μέχρι 150 kw, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Αντικείμενο του διοικητικού ελέγχου αποτελεί:
α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης, ολοκλή-

ρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του 
επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντι-
κειμένου) κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 
για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας.

β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών 
που αφορούν την υλοποίηση και ολοκλήρωση του επεν-
δυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου).

γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις του ν. 3299/2004 
καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των 
όρων της απόφασης υπαγωγής.

Άρθρο 3
Κανονισμός Λειτουργίας

α. Τα εκάστοτε συγκροτούμενα διμελή όργανα ελέγ-
χου λειτουργούν υπό τον συντονισμό και τις οδηγίες των 
δύο (2) ορισθέντων στελεχών της Διεύθυνσης Έγκρισης 
και Παρακολούθησης Ιδιωτικών Επενδύσεων.

β. Η ανάθεση στα όργανα ελέγχου των εκκρεμών αι-
τημάτων ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων παραγω-
γής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, συνολικής 
ισχύος μέχρι 150 kw, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, πραγματοποιείται κατά σειρά προτε-
ραιότητας με κριτήριο την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Σε κάθε διμελές όργανο ελέγχου ανατίθενται, με 
τυχαία επιλογή και με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων, μέχρι και δέκα (10) υποβληθέντα 
αιτήματα διενέργειας διοικητικών ελέγχων.

δ. Η συγκρότηση των οργάνων ελέγχου με τα ανατι-
θέμενα σ' αυτά εκκρεμή αιτήματα ελέγχου γίνεται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή, δύναται να 
είναι και συλλογική ατομική απόφαση.

ε. Η ολοκλήρωση της διενέργειας των ανατιθέμενων 
ελέγχων πραγματοποιείται εντός (1) μηνός από την έκ-
δοση της απόφασης συγκρότησης και ανάθεσης. Με 
αιτιολογημένο ενημερωτικό σημείωμα του διμελούς ορ-
γάνου ελέγχου προς την αρμόδια υπηρεσία, το χρονικό 
αυτό διάστημα δύναται να παρατείνεται μέχρι είκοσι (20) 
επιπλέον ημέρες. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
υποβάλλεται η σχετική έκθεση ελέγχου.

στ. Ο διοικητικός έλεγχος θα πραγματοποιείται επί 
των εγγράφων του προς έλεγχο φακέλου που έχει υπο-
βληθεί από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, σε συ-
νάρτηση με τον φάκελο του επενδυτικού σχεδίου που 
είχε υποβληθεί με την αίτηση υπαγωγής καθώς και την 
απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Προς τού-
το, η αρμόδια υπηρεσία θέτει στη διάθεση των διμελών 
οργάνων ελέγχου τους εν λόγω φακέλους. Για τους δι-
οικητικούς ελέγχους της παρούσας εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στον Οδηγό Ελέγχου Επενδύσεων της παρ. 9 
του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

ζ. Ο διοικητικός έλεγχος θα πραγματοποιείται σε συ-
γκεκριμένο χώρο της αρμόδιας υπηρεσίας ιδιωτικών 
επενδύσεων που θα υποδεικνύεται κάθε φορά.

η. Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου συ-
ντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία υπογράφεται 
από τα μέλη του οργάνου ελέγχου και υποβάλλεται στην 
αρμόδια υπηρεσία μέσω του Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Κρατικών Ενισχύσεων καθώς και σε έντυπη μορφή.

θ. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας 
της υποβληθείσας έκθεσης ελέγχου και αν διαπιστώσει 
ελλείψεις ήσσονος σημασίας που αφορούν είτε στην 
έκθεση ελέγχου είτε στο επενδυτικό σχέδιο, ζητεί την 
προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου. Αν 
διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, 
ορίζει την εκ νέου διενέργεια διοικητικού ελέγχου από 
άλλο διμελές όργανο, εντός των ως άνω προθεσμιών.

ι. Με την ολοκλήρωση της διενέργειας των ανατε-
θέντων ελέγχων με την απόφαση συγκρότησης του 
διμελούς οργάνου ελέγχου, γίνεται συγκρότηση νέου 
διμελούς οργάνου ελέγχου, κατά τη διαδικασία της πα-
ρούσας απόφασης. Επίσης, νέο όργανο ελέγχου συγκρο-
τείται και στις περιπτώσεις αδυναμίας συμμετοχής ενός 
εκ των ορισθέντων μελών στα όργανα ελέγχου.

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργούνται τυχόν αποφάσεις συγκροτήσεων οργά-
νων ελέγχων που έχουν εκδοθεί για τη διενέργεια δι-
οικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής 
ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, συνολικής ισχύ-
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ος μέχρι 150 kw, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει και εφόσον μέχρι την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως δεν έχουν υποβληθεί στην αρμόδια 
Υπηρεσία οι εκθέσεις ελέγχου.

2. Το έργο της ομάδα εργασίας ολοκληρώνεται με την 
διενέργεια του συνόλου των εκκρεμών στη Γενική Διεύ-
θυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων αιτημάτων διοικητικών 
ελέγχων.

3. Οι αποζημιώσεις για κάθε έλεγχο (υποβολή έκθεσης) 
είναι οι οριζόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της 
υπ’ αρ. 26226/3-3-2017 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις 
διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθη-
σης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ' 117).

Άρθρο 5
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι αποζημιώσεις των 
μελών των οργάνων ελέγχου της ομάδα εργασίας συ-
ναρτώνται με τον αριθμό των διενεργούμενων ελέγχων 
και έχουν εκτιμηθεί κατά την έκδοση της υπ’ αρ. 26226/
3-3-2017 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 139591/Δ3 (3)
Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις - Μετονομασίες και Κα-

ταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη
Α. τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6, 8 και 34 παρ. 4 και 35 του ν. 3699/2008 

«Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία 
ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/
2-10-2008).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

3. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας -
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 22-9-2015) με θέμα: 
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού.

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) με θέμα: 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/09-10-2015).

8. Την υπ’ αριθμ. 126534/Β1/25-07-2017 βεβαίωση 
της Γενικής Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση 
της Οικ. Πίστωσης.

9. Το υπ’ αριθμ. 19/02-06-2017 έγγραφο της Σχολι-
κής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βύρωνα, 
το υπ’ αριθμ. 934/02-06-2017 έγγραφο της Σχολικής 
Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων, 
το υπ’ αριθμ. 936/02-06-2017 έγγραφο της Σχολικής 
Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων, το
υπ’ αριθμ. 61/02-6-2017 έγγραφο της Σχολικής Επι-
τροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Ιωνίας, το
υπ’ αριθμ. 82/26-6-2017 έγγραφο της Σχολικής Επι-
τροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλανδρίου, το
υπ’ αριθμ. 1150/23-06-2017 έγγραφο της Σχολικής 
Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά, το
υπ’ αριθμ. 358/14-06-2017 έγγραφο της Σχολικής Επι-
τροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου, το υπ’ αριθμ. 
359/14-06-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής
Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου, το υπ’ αριθμ. 15/
20-06-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Π/
θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ψαρών, το υπ’ αριθμ. 639/
05-07-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης, το υπ’ αριθμ. 172/
05-07-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Εορδαίας, το υπ’ αριθμ. 99/29-06-2017
έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Αλμωπίας, το υπ’ αριθμ. 277/09-06-2017 
έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Πέλλας, το υπ’ αριθμ. 58/11-07-2017 έγγρα-
φο της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δή-
μου Σητείας, το υπ’ αριθμ. 13881/20-07-2017 έγγραφο 
της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Χερσονήσου, το υπ’ αριθμ. 584/06-06-2017 έγγραφο 
της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ηρακλείου Κρήτης, το υπ’ αριθμ. 14/31-05-2017 έγ-
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γραφο της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Πάτμου, το υπ’ αριθμ. 9893/18-07-2017 έγγραφο 
της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Μεγαλόπολης, το υπ’ αριθμ. 14/07-06-2017 έγγραφο της 
Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπο-
λης, το υπ’ αριθμ. 30819/17-07-2017 έγγραφο της Σχολι-
κής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης, το 
υπ’ αριθμ. 514/05-07-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτρο-
πής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης, το υπ’ αριθμ. 
68/02-06-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Π/
θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, το υπ’ αριθμ. 84/
18-03-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκ-
παίδευσης του Δήμου Ρόδου, το υπ’ αριθμ. 76/15-03-2016 
έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Ρόδου, το υπ’ αριθμ. 85/22-03-2016 έγγρα-
φο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Ρόδου, το υπ’ αριθμ. 81/25-03-2016 έγγραφο 
της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δή-
μου Λειψών, το υπ’ αριθμ. 67/17-03-2016 έγγραφο της 
Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Κω, το υπ’ αριθμ. 198/11-03-2016 έγγραφο της Σχολι-
κής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, 
το υπ’ αριθμ. 92/08-04-2016 έγγραφο της Σχολικής Επι-
τροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλυμνίων, το
υπ’ αριθμ. 113/29-03-2016 έγγραφο της Σχολικής Επι-
τροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, το
υπ’ αριθμ. 5/17-03-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάτμου, το υπ’ αριθμ. 
5922/21-04-2016 έγγραφο των Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Νάξου, το υπ’ αριθμ. 7489/08-04-2016 έγ-
γραφο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου, 
το υπ’ αριθμ. 47/21-04-2016 έγγραφο των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου.

Β. 1. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης 
της χώρας.

2. Τις Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ.
3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Γ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται 

οι ακόλουθες δαπάνες:
α) Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού: Δεν προκαλείται 

δαπάνη εις βάρος του Κ/Π, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
126534/Β1/25-07-2017 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης 
Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση της Οικ. Πίστωσης.

β) Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθ-
μού: Ετήσια δαπάνη ύψους 20.740 € περίπου, από την 
αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων 
Τμημάτων Ένταξης, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος 
περιορίζεται στο ποσό των 7.770 € περίπου. Η εν λόγω 
δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α., 
αποφασίζουμε,

Α. 1. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2017-2018, Τμή-
ματα Ένταξης στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά των κάτωθι 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ΑΘΗΝΑΣ:
Τ. Ε. στο 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα.
Τ. Ε. στο 6/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπι-

στήμιου Αθηνών - Π.Σ.Π.Α.
Τ. Ε. στο 142ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ΑΘΗΝΑΣ:
Τ. Ε. στο 22ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας.
Τ. Ε. στο 2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕΙΡΑΙΑ:
Τ. Ε. στο 4ο Νηπιαγωγείο Πειραιά.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΙΟΥ:
Τ. Ε. στο 1ο Νηπιαγωγείο Καμποχώρων Χίου «Γεώργιος 

Εκατομμάτης». 
Τ. Ε. στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καρυών Χίου.
Τ. Ε. στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΟΖΑΝΗΣ:
Τ. Ε. στο 12ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης - Μανώλη Δημουδιά.
Τ. Ε. στο 1ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ:
Τ. Ε. στο 3ο Νηπιαγωγείο Αριδαίας.
Τ. Ε. στο 21ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΛΑΣΙΘΙΟΥ:
Τ. Ε. στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας. 
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
Τ. Ε. στο Νηπιαγωγείο Κόκκινη Χάνι.
Τ. Ε. στο 8ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΩΔΕΚΑ-
ΝΗΣΟΥ:

Τ. Ε. στο 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου Πάτμου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΡΚΑΔΙΑΣ:
Τ. Ε. στο 2ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης.
Τ. Ε. στο 4ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης.
Τ. Ε. στο 10ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης.
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΛΑΚΩΝΙΑΣ:
Τ. Ε. στο 12ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης.
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:
Τ. Ε. στο 13ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.
Α. 2. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2017-2018, Τμή-

ματα Ένταξης στα Γυμνάσια των κάτωθι Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΩΔΕ-

ΚΑΝΗΣΟΥ:
Τ. Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Ρόδου.
Τ. Ε. στο 5ο Γυμνάσιο Ρόδου.
Τ. Ε. στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου.
Τ. Ε. στο Γυμνάσιο Λειψών.
Τ. Ε. στο 1ο Γυμνάσιο Κω.
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Τ. Ε. στο Γυμνάσιο Σύμης.
Τ. Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Καλύμνου.
Τ. Ε. στο Γυμνάσιο Παραδεισίου Ρόδου.
Τ. Ε. στο Γυμνάσιο Πάτμου.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΥΚΛΑ-

ΔΩΝ:
Τ. Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Νάξου.
Τ. Ε. στο 3ο Γυμνάσιο Σύρου.
Τ. Ε. στο Εμπειρίκειο Γυμνάσιο Άνδρου. 
Β. Καταργούνται, από το σχολικό έτος 2016 -2017, τα 

Τμήματα Ένταξης των παρακάτω Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω Διευθύν-
σεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Τ.Ε. στο Νηπιαγωγείο Χερσονήσου (ΦΕΚ ίδρυσης 

1400/τ.Β΄/13-9-2004).
Τ.Ε. στο 35ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου (ΦΕΚ ίδρυσης 

1400/τ.Β΄/13-9-2004).
Γ. Μετονομάζονται από το σχολικό έτος 2017-2018 τα 

τμήματα ένταξης (Τ.Ε.) των παρακάτω Σχολικών Μονά-
δων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη συγχώνευση 
αυτών, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ΑΘΗΝΑΣ:
Μετονομασία του Τ.Ε. του 121ου Δημοτικού Σχολείου 

Αθήνας σε Τ.Ε. στο 102ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 
Αθηνών (ΦΕΚ συγχώνευσης 1329/τ.Β΄/26-05-2014).

Μετονομασία του Τ.Ε. του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Βύρωνα σε Τ.Ε. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα (ΦΕΚ 
συγχώνευσης 1329/τ.Β΄/26-05-2014).

Μετονομασία του Τ.Ε. του 13ου Δημοτικού Σχολείου 
Γαλατσίου σε Τ.Ε. στο 9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 
Γαλατσίου (ΦΕΚ συγχώνευσης 1329/τ.Β΄/26-05-52014).

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ΑΘΗΝΑΣ:
Μετονομασία του Τ.Ε. του 5ου Δημοτικού Σχολείου 

Μελισσιών σε Τ.Ε. στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσιών 
(ΦΕΚ συγχώνευσης 1329/τ.Β΄/26-05-2014).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ:
Μετονομασία του Τ.Ε. του 1ου Νηπιαγωγείο Καρλοβα-

σίου (ΦΕΚ ίδρυσης 1400/τ.Β΄/13-09-2004) σε Τ.Ε. στο 3ο 
Νηπιαγωγείο Νέου Καρλοβασίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΗΜΑΘΙΑΣ:
Μετονομασία του Τ.Ε. του 13ου Νηπιαγωγείου Βέροιας 

σε Τ.Ε. στο 6ο Νηπιαγωγείο Βέροιας (ΦΕΚ συγχώνευσης 
1760/τ.Β΄/19-07-2013).

Μετονομασία του Τ.Ε. του 11ου Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιας σε Τ.Ε στο 7ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βέ-
ροιας (ΦΕΚ συγχώνευσης 1329/τ.Β΄/26-05-2014).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Μετονομασία του Τ.Ε. Γυμνασίου Πάρου σε Τ.Ε. Γυμνα-

σίου Πάρου με έδρα την Παροικία (ΦΕΚ ίδρυσης 1400/
τ.Β΄/13-09-2004).

Μετονομασία του Τ.Ε. Γυμνασίου Πάρου σε Τ.Ε. Γυμνασί-
ου Νάουσας Πάρου (ΦΕΚ ίδρυσης 2084/τ.Β΄/28-09-2009).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΒΟΙΩΤΙΑΣ:
Μετονομασία του Τ.Ε. του 2ου Νηπιαγωγείου Ορχομε-

νού σε Τ.Ε. στο 4/θέσιο Νηπιαγωγείο Ορχομενού (ΦΕΚ 
συγχώνευσης 1329/τ.Β΄/26-05-2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής
και Θρησκευμάτων Υπουργός Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ.  2811.17-2/60602/2017 (4)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής στην Ελληνική 

Ένωση Ναυτικού Δικαίου για το έτος 2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 3375/1955 «Περί καταβολής ετήσιας συν-

δρομής εις την Ελληνικήν Ένωσιν Ναυτικού Δικαίου» 
(Α΄ 260).

β) Του άρθρου 10 Β ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) όπως και το άρ-
θρο 16 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και....άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 237).

γ) Το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα 
νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φό-
ρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287).

δ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).

ε) Την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του 
άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

ζ) Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

η) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού ... και Τουρι-
σμού» (Α΄114).

θ Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

ι) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
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ια) Της αριθμ. 2/39549/0026/11-06-2015 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών 
παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε νπ.δ. 
ή και ι.δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού». 
(Β΄ 1138).

2. Το αριθμ. πρωτ.: 2800.1/159207/2017/14-08-2017 
Εισηγητικό Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/Γ΄ΔΟΥ.

3. Την α.π.: 2811.23/57053/2017/03-08-2017 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ (Α/Α: 61199 Βι-
βλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής Γ΄ΔΟΥ), (ΑΔΑ: 
ΩΕΑ84653ΠΩ-ΣΥΜ).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ύψους πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(5.400,00 €) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα 
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του 
ΚΑΕ 41/140/2419 «Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά 
και πνευματικά ιδρύματα», αποφασίζουμε,

1. Καθορίζουμε τη συνδρομή του Δημοσίου για την 
ενίσχυση του έργου της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού 
Δικαίου για το έτος 2017, στο ποσό των πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (5.400,00 €).

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 2419 «Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και 

πνευματικά ιδρύματα», ειδικού φορέα 41/140 «Λιμενικό 
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή» του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2017.

3. Η Ελληνική Ένωση Ναυτικού Δικαίου να μεριμνήσει 
για την ανάρτηση στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φο-
ρέων του Προγράμματος «Διαύγεια», των στοιχείων των 
δαπανών οι οποίες αφορούν στο ποσό της παρούσας 
επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β ν. 3861/2010 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014.

4. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπα-
νών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β του
ν. 3861/2010 και της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/30-06-2017 
Υπουργικής απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό της 
Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου από παντός είδους 
επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς γενικής κυ-
βέρνησης στο μέλλον. Το ΥΝΑΝΠ θα προβεί στο σχετικό 
έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

 Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36552 Τεύχος Β’ 3073/06.09.2017

*02030730609170008*

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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