
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκδοση σειράς έξι αργυρών συλλεκτικών νομι-
σμάτων επιμελημένης κοπής, έτους 2018, ονομα-
στικής αξίας €6 το καθένα, με θέμα «ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ», σε ξύλινη συσκευ-
ασία με πιστοποιητικό γνησιότητας.

2 Τροποποίηση (2η) της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/Γ.Π. 
37400/19.5.2017 (Β΄ 1752) απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπό-
μενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρε-
χόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους 
ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολο-
γικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής 
διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς  / προμη-
θευτές, έτους 2017.

3 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου: «Αποκατάσταση Σπηλαιώσεων 
στο λιμένα Λιναριάς Σκύρου (Λ.Τ. Σκύρου)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 2/38503/0025 (1)
Έκδοση σειράς έξι αργυρών συλλεκτικών νομι-

σμάτων επιμελημένης κοπής, έτους 2018, ονομα-

στικής αξίας €6 το καθένα, με θέμα «ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ», σε ξύλινη συσκευ-

ασία με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος 
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι΄ ης 
ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δη-
μοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του ν. 1266/1982 

«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 127) όπως συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα-
πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α΄ 242).

4) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

5) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6) Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

7) Την από 8 Δεκεμβρίου 2017 (ΕΚΤ/2017/40) απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την 
έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να 
εκδοθούν το 2018 (ΕΕ L344/61 από 23.12.2017).

8) Την από 15.5.2018 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας €6 
με θέμα: «ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» που περιλαμβά-
νεται στη σειρά έξι αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων 
επιμελημένης κοπής, έτους 2018, ονομαστικής αξίας 
€6 το καθένα, με θέμα «ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΛΟΓΟΙ», σε ξύλινη συσκευασία με πιστοποιητικό 
γνησιότητας.

9) Την από 15.5.2018 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 
€6 με θέμα: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ» που περιλαμβά-
νεται στη σειρά έξι αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων 
επιμελημένης κοπής, έτους 2018, ονομαστικής αξίας 
€6 το καθένα, με θέμα «ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΛΟΓΟΙ», σε ξύλινη συσκευασία με πιστοποιητικό 
γνησιότητας.

10) Την από 15.5.2018 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 
€6 με θέμα: «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ» που περιλαμβά-
νεται στη σειρά έξι αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων 
επιμελημένης κοπής, έτους 2018, ονομαστικής αξίας 
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€6 το καθένα, με θέμα «ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΛΟΓΟΙ», σε ξύλινη συσκευασία με πιστοποιητικό 
γνησιότητας.

11) Την από 15.5.2018 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας €6 
με θέμα: «ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΟΛΩΤΑΣ» που περιλαμβάνεται στη 
σειρά έξι αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων επιμελημέ-
νης κοπής, έτους 2018, ονομαστικής αξίας €6 το καθένα, 
με θέμα «ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ», σε 
ξύλινη συσκευασία με πιστοποιητικό γνησιότητας.

12) Την από 15.5.2018 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 
€6 με θέμα: «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ» που 
περιλαμβάνεται στη σειρά έξι αργυρών συλλεκτικών 
νομισμάτων επιμελημένης κοπής, έτους 2018, ονομα-
στικής αξίας €6 το καθένα, με θέμα «ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛ-
ΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ», σε ξύλινη συσκευασία με 
πιστοποιητικό γνησιότητας.

13) Την από 15.5.2018 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 
€6 με θέμα: «ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ» που 
περιλαμβάνεται στη σειρά έξι αργυρών συλλεκτικών 
νομισμάτων επιμελημένης κοπής, έτους 2018, ονομα-
στικής αξίας €6 το καθένα, με θέμα «ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛ-
ΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ», σε ξύλινη συσκευασία με 
πιστοποιητικό γνησιότητας.

14) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 120.000,00€. Η εν 
λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις οικονομικού έτους 2018, ειδικού φορέα 
23-200 στον ΚΑΕ 3326 σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 45 του ν. 1473/1984 και του ν.δ. 488/1974.

15) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημο-
σίου ποσού 225.000,00€ (πλέον φορολογικού εσόδου 
προερχομένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση σειράς έξι αργυρών συλλε-
κτικών νομισμάτων επιμελημένης κοπής, έτους 2018, 
ονομαστικής αξίας €6 το καθένα, με θέμα «ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ», σε ξύλινη συσκευασία με 
πιστοποιητικό γνησιότητας.

Μέγιστο όριο έκδοσης σειράς ορίζεται η ποσότητα 
των χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων, τα οποία θα 
διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκα-
ταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Mαΐου 2018 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 32285 (2)
Τροποποίηση (2η) της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/Γ.Π. 

37400/19.5.2017 (Β΄ 1752) απόφασης του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπό-

μενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρε-

χόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους 

ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολο-

γικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής δι-

ατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς / προμη-

θευτές, έτους 2017.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 

(Α΄ 167), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 34 του 
ν. 4447/2016 (Α΄ 241), «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98), «Κώδικας 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 (Α΄ 148) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της με αριθm. πρωτ. Υ80/31.10.2017 
(Β΄ 3904) απόφασης του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση 
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

7. Την με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19.5.2017 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επι-
τρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρό-
χους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλη-
μένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, 
διανομείς / προμηθευτές, έτους 2017» (Β΄ 1752, ΑΔΑ: 
Ω8ΑΔ465ΦΥΟ-Λ9Ρ).

8. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1560/10.1.2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Τρο-
ποποίηση της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19.5.2017 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα 
«Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρό-
χους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημέ-
νους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, δια-
νομείς/προμηθευτές, έτους 2017» (Β΄ 1752)» (Β΄ 26, ΑΔΑ: 
7ΙΖΨ465ΦΥΟ-Λ41).

9. Την με αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π.97594/30.12.2016 
(ΑΔΑ:ΨΗ3Τ465ΦΥΟ-Ν13) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας περί Εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού 
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Έτους 2017 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τις με αριθμ. πρωτ. Β2β/
Γ.Π.13995/23.2.2017 (ΑΔΑ: 699Γ465ΦΥΟ-Γ3Η), Β2β/Γ.Π.
25207/4.4.2017 (ΑΔΑ:Ω6Χ6465ΦΥΟ-2Ψ1), Β2β/Γ.Π.32348/
10.5.2017 (ΑΔΑ: 73ΩΥ465ΦΥΟ-8ΘΠ), Β2β/Γ.Π.55842/
28.7.2017 (ΑΔΑ: ΩΟΘΙ465ΦΥΟ-9Β5), Β2β/Γ.Π.78302/
20.10.2017 (ΑΔΑ: 6Υ2Ζ465ΦΥΟ- ΘΣΙ), Β2β/Γ.Π.75977/
30.10.2017 (ΑΔΑ: 96Γ2465ΦΥΟ-2ΕΡ), Β2β/Γ.Π.86848/
23.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΤΖ5465ΦΥΟ-ΖΥΙ) και Β2β/Γ.Π. 93056/
14.12.2017 (ΑΔΑ: Ω2ΗΠ465ΦΥΟ-1Ι6) αποφάσεις του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί Εγκρίσεως 1ης, 
2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης και 9ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

10. Το με αριθμ. πρωτ. 16169/20.4.2018 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
με το οποίο διαβιβάστηκε η 506η απόφαση της 
462ης/18.4.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Οργανισμού, σε συνέχεια της ΔΒΕ3/818/18.4.2018 
εισήγησης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την τροποποίηση της εν θέματι αναφερό-
μενης απόφασης.

11. Την με αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π.34169/8.5.2018 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 
5 του άρθρου 24 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει, σύμφω-
να με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/
19.5.2017 (Β΄ 1752) υπουργική απόφαση, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1560/
10.1.2018 (Β΄ 26) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

1. H παράγραφος 3 της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/Γ.Π. 
37400/19.5.2017 (Β΄ 1752) υπουργικής απόφασης, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό 
αυτόματης επιστροφής (clawback) με ισόποση οφειλή 
του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη πα-
ράγραφο παρόχους για παροχή από αυτούς προς τον 
ΕΟΠΥΥ υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μετα-
ξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του 
ΕΟΠΥΥ προς αυτούς που δημιουργήθηκαν εντός προ-
ηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού 
έτους. Εάν το ποσό αυτόματης επιστροφής του παρόχου, 
είναι ίσο ή υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% της ετήσιας 
υποβαλλόμενης δαπάνης του, μετά την αφαίρεση της 
έκπτωσης (rebate) και των μη αποδεκτών δαπανών από 
τον έλεγχο και εκκαθάριση, ο συμψηφισμός κατανέμεται 
σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εάν το ως άνω ποσό είναι 
μικρότερο του 10%, ο συμψηφισμός κατανέμεται σε 12 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις».

2. Προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«Kατ’ εφαρμογή της παρ. 1γ του άρθρου 34 του 

ν. 4447/2016 (Α΄ 241) και σε περίπτωση που σε κάποια 
υποκατηγορία δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστρο-
φής για το α΄ εξάμηνο, τότε το ποσό μεταφέρεται στο β’ 
εξάμηνο αυξάνοντας αντίστοιχα το εξαμηνιαίο όριο της 

κύριας κατηγορίας. Ανάλογα αν και για το β’ εξάμηνο 
δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής σε κάποια 
υποκατηγορία, τότε το εναπομείναν ποσό μεταφέρεται 
στην κύρια κατηγορία αυξάνοντας αντίστοιχα το όριο 
της. Το συνολικό ποσό που προκύπτει αθροιστικά για 
μία κύρια κατηγορία από την ανωτέρω διαδικασία, με-
ταφέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία, η οποία εμφα-
νίζει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτόματης επιστροφής 
εντός της κύριας κατηγορίας, συνολικά και για τα δύο 
εξάμηνα. Αν μια κύρια κατηγορία δεν αποτελείται από 
υποκατηγορίες και υφίσταται εναπομείναν ποσό είτε στο 
α’ εξάμηνο, είτε στο β’ εξάμηνο είτε και στα δύο, τότε το 
ποσό αυτό μεταφέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία 
η οποία εμφανίζει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες το 
μεγαλύτερο ποσό αυτόματης επιστροφής αθροιστικά 
και για τα δύο εξάμηνα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η εν θέματι αναφερόμενη από-
φαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Mαΐου 2018 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ66/36852/2018 (3)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου: «Αποκατάσταση Σπηλαιώσεων 

στο λιμένα Λιναριάς Σκύρου (Λ.Τ. Σκύρου)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε-
νικής Πολιτικής».

β. Το ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (άρθρο 14 παρ. 1 πε-
ρίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003 
(άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

γ. Το π.δ. 13/2018 (Α΄ 26): «Οργανισμός Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

δ. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

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

ζ. Το αριθμ. πρωτ. 138/27.3.2018 έγγραφο του Λι-
μενικού Ταμείου Σκύρου με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 
36/2018 (ΑΔΑ: ΨΞ1ΩΟΡ00-ΔΥ6) πράξη της Λιμενι-
κής Επιτροπής του Λ.Τ. Σκύρου και το αριθμ. πρωτ. 
62353/1231/26.3.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ευβοίας.

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

1. Τον ορισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως 
Αναθέτουσας Αρχής.
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2. Τον ορισμό της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ευβοίας ως Προϊσταμένης Αρχής (σύμφωνα με: 
α) Το π.δ. 7/2013, περί ορισμού Αποφαινομένων Ορ-
γάνων σε έργα, μελέτες και υπηρεσίες που διέπονται 
από τους ν. 3669/2018 και ν. 3316/2005, και ιδιαίτερα 
το άρθρο 1 περί ορισμού του Προϊσταμένου της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ως Προϊσταμένη Αρχή, β) το άρθρο 176 
του ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 
Επιτροπής και γ) τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4071/2013 περί 
αρμοδιοτήτων Περιφέρειας και Οικονομικής Επιτροπής), 
και το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.) της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας ως Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση 

Σπηλαιώσεων στο λιμένα Λιναριάς Σκύρου (Λ.Τ. Σκύ-
ρου)» προϋπολογισμού 69.440,00 ευρώ, με Φ.Π.Α..

3. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 17 Mαΐου 2018 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

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