
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

2 Αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 
2017 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης 
Ενεργειακής Απόδοσης.

3 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΕ» για το έργο: «ξύλινο κατάστρωμα επί πασσά-
λων (ντεκ) στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης».

4 Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(Σ.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 97652/Ζ1 (1)
  Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-

θησης στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 48 του ν.4485/2017 (Α'114),
β. 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(Α'98) και

γ. των π.δ. 70/2015 (Α' 114), π.δ. 125/2016 (Α' 210) και 
π.δ 18/2018 (Α'31).

2. Το με αριθμ. 2314/Φ20/24-04-18 διαβιβαστικό 
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, (αριθμ. 68121/Ζ1/2018 ΥΠΠΕΘ) με το 
οποίο συνημμένα υποβάλλεται απόφαση της Συγκλή-
του του ιδρύματος, τακτική συνεδρίαση με αριθμό 181/
22-03-2018, (θέμα 21ο), περί ίδρυσης στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.

3. Τη με αριθμ. Φ.1/Γ/53ΝΠ/83431/Β1/22-05-2018 ει-
σήγηση της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014 
(Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα 
με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του προϋπολογισμού του 
ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια 
Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.4485/2017 
(Α'114). Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του ιδρύματος, 
που εξασφαλίζειτο συντονισμό και τη διεπιστημονική 
συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφω-
σης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει 
διά βίου μάθησης, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή ερευνητι-
κά κέντρα της ημεδαπής, αναγνωρισμένα ως ομοταγή 
Ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και άλλους φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασχολούνται με την εν 
γένει διά βίου μάθηση.

Άρθρο 2 
Πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για τη 
διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής του Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ:

α) Οργανώνει και παρέχει προγράμματα σπουδών Διά 
Βίου Μάθησης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντί-
στοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα 
παρεχόμενα προγράμματα μπορούν να διεξάγονται και 
με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

β) Οργανώνει προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευ-
σης ενηλίκων στις θεματικές ενότητες που θεραπεύουν 
τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

γ) Αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων για τη Διά Βίου 
Μάθηση

δ) Παρα.κολουθεί και μελετά τις ανάγκες της παρα-
γωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας για Διά Βίου 
Μάθηση και συνεργασία με φορείς Διά Βίου Μάθησης 
στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης υποστηρίζει τους πα-
ρακάτω Θεματικούς Τομείς:

α) Υγείας και Πρόνοιας,
β) Αγροτικής Ανάπτυξης, Τροφίμων και Διατροφής,
γ) Τεχνολογίας και Πληροφορικής,
δ) Διοίκησης, Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης.
Για την υλοποίηση προγραμμάτων Δία Βίου Μάθησης 

στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, λαμβάνονται υπόψη τυπικά αλλά και 
ουσιαστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγκαιό-
τητα υλοποίησής τους, όπως:

α) Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος.
β) Ο καινοτόμος χαρακτήρας του.
γ) Η ανταπόκριση του στις τρέχουσες κοινωνικές, τε-

χνολογικές και οικονομικές ανάγκες της αγοράς εργα-
σίας.

δ) Ο βαθμός κατά τον οποίο ικανοποιούνται οι προ-
σωπικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων σε εξειδι-
κευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

ε) Ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ανάγκες της αγο-
ράς εργασίας με στελέχη συγκεκριμένης εξειδίκευσης 
και γνώσης.

στ) Η τεκμηρίωση των αναγκών της αγοράς εργασίας 
βασιζόμενη σε συστηματικές έρευνες και μελέτες από 
αναγνωρισμένα ινστιτούτα ή φορείς.

Τέλος το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του:

α) Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα 
της διά βίου εκπαίδευσης και προσαρμόζει τις διαδικασί-
ες παροχής εκπαιδευτικού έργου και άλλων υπηρεσιών.

β) Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας 
καθώς και τη ζήτηση για εκπαίδευση πτυχιούχων στην 
Περιφέρεια Κρήτης.

γ) Καταγράφει τη ζήτηση από πλευράς φορέων και 
επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα.

δ) Παρακολουθεί την πορεία όσων εκπαιδεύτηκαν και 
την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της αγοράς εργα-
σίας.

ε) Καταγράφει τις ανάγκες φορέων, επιχειρήσεων και 
φυσικών προσώπων για κατάρτιση σε εξειδικευμένα 
γνωστικά αντικείμενα.

Άρθρο 3 
Κανονισμός λειτουργίας

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του 
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην 
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκηση του και δεν 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4485/2017(παρ. 13 
του άρθρου 48 του ν.4485/2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/175706 (2)
   Αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 

2017 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης 

Ενεργειακής Απόδοσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" (Α'98), και ειδι-
κότερα το άρθρο 90 αυτού.

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α' 160) και ιδίως το 
άρθρο 47 αυτού.

3. Το π.δ. 70/2015 "Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού,... και του Υπουργείου Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας...." (Α' 114).

4. Το π.δ. 125/2016 "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 210).

5. Την οικ. 49910/18.11.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
"Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας" (Υ.Ο.Δ.Δ. 848).

6. Την οικ. 174063/28.03.2017 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Κανονισμός Λειτουργίας 
Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης" 
(Β' 1242) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτής.

7. Το ν.4342/2015 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσω-
μάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση,... » 
και άλλες διατάξεις" (Α' 143), και ιδίως το άρθρο 9 αυτού.

8. Την 175706/06.06.2018 Έκθεση Αποτελεσμάτων του 
έτους 2017 του Διαχειριστή του Καθεστώτος Επιβολής 
Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης.

9. Το από 06.06.2018 Ενημερωτικό Σημείωμα - Εισήγη-
ση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργει-
ακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

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

Άρθρο 1
Αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης 
έτους 2017

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αποτίμησης της επί-
τευξης των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων των Υπόχρεων 
Μερών του έτους 2017 και οι αποκλίσεις όπως παρουσιά-
ζονται στον ακόλουθο πίνακα, που προσδιορίστηκαν από 
το Διαχειριστή του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης 
Ενεργειακής Απόδοσης με τη διαδικασία εκκαθάρισης 
του άρθρου 8 και περιλαμβάνονται στην Έκθεση Απο-
τελεσμάτων του άρθρου 9 της οικ. 174063/28.03.2017 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης 
Ενεργειακής Απόδοσης» (Β' 1242).
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(σε ktoe)

Υπόχρεο Μέρος
Ετήσιος 

Σωρευτικός 
Στόχος

Δηλωθείσες Σω-
ρευτικές Μονάδες 

Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Εκκαθαρισμένες 
Σωρευτικές Μο-
νάδες Εξοικονό-
μησης Ενέργειας

Απόκλιση

(A) (Β) (Γ) (Γ) - (Α)
ΡPC 31,76 60,504 60,334 28,574
HERON 0,61 4,126 1,405 0,795
ELPEDISON 0,57 3,938 3,938 3,368
PROTERGIA 0,47 20,743 20,473 20,003
ΕΚΟ ΑΒΕΕ 11,56

57,123 52,860 34,290
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ 7,01
CORAL AE 9,62 43,321 39,792 30,172
AVINOIL ΑΒΕΝΕΠ 5,78

16,946 23,265 16,735
CYCLON ΕΛΛΑΣ 0,75
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ 5,36 24,405 14,907 9,547
REVOIL A.E. 5,06 16,893 17,020 11,960
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 4,83 7,901 7,769 2,939
ETEKA A.E. 3,33 7,545 6,686 3,356
SILK OIL S.A. 1,78 6,590 2,547 0,767
MAMIDOIL-JETOIL AE 1,22 0,480 0,480 -0,740
CORAL GAS AEBEY 1,18 2,617 2,891 1,711
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 1,12 15,090 2,137 1,017
KAOIL ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΛΑ A.E. 0,92 - - -0,920
ΑΡΓΩ Α.Ε. 0,42 1,604 1,604 1,184
ΤΟΠ ΓΚΑΖ AE 0,30 0,593 1,007 0,707
FGAS.eu 0,26 1,099 0,483 0,223
GS GAS 0,18 0,658 0,601 0,421
ΡΟΔΟΓΚΑΖ AE 0,16 - - -0,160
TRIGON GAS 0,16 0,329 0,329 0,169
ΝΗΣΟΓΚΑΖ AE 0,07 1,404 1,404 1,334
LEON GAS ABEE 0,06 0,060 0,058 -0,002
ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΑΕ 0,04 0,477 0,375 0,335
PHOENIX ΠΕΤΡΕΛΑΙΕΥΣΕΙΣ ΑΕ 0,04 - - -0,040
ΔΕΠΑ 0,75 1,287 1,287 0,537
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,62

21,096 10,548 8,028
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,90
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2,14 4,200 3,755 1,615

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 321,029 277,955 177,955

Άρθρο 2 
Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018 

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αριθμ. Δ20/1278/Φ.Γεν. (3)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

ΑΕ» για το έργο: «ξύλινο κατάστρωμα επί πασσά-

λων (ντεκ) στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 70/2015 (Α΄114) περί της ανασύστασης 

του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.

2. Του π.δ. 123/2016 (Α'208) περί της ανασύστασης και 
μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

3. Του π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Του π.δ. 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
όπως συμπληρώθηκε (Α'29 ) και ισχύει.

5. Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α' 151/12-10-2017) για τον 
«Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών».

6. Του π.δ. 147/2017 (Α΄192) του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης.

7. Του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 3212/2003 «Άδεια δό-
μησης πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (Α' 308), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 33 του ν. 3913/2011 (Α΄18).

8. Της αριθμ. Υ197/16.11.2016 (Β'3722) απόφασης 
Πρωθυπουργού με θέμα: «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. Υ226/27-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 
"Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Αλέξανδρο Χαρίτση" (Β'4233) και την αριθμ. Υ12/14-
03-2018 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση 
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση (Β'978)».

9. Της αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.90 (Β'746) κοινής 
απόφασης Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών».

10. Του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

11. Της αριθμ. Δ14α/02/69/ΦΝ 380/10.11.1994 (Β'846) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-
σίων Έργων «Ίδρυση Εταιρίας έργων υποδομής με την 
επωνυμία «Εγνατία οδός Ανώνυμη Εταιρία».

12. Της αριθμ. Δ17α/10/59/Φν.393/10.07.1996 (Β'611) 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με θέμα «Κανονισμός 
ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», 
όπως ισχύει σήμερα.

13. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης του Συστή-
ματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 
(ΦΕΚ Β'540/2008), όπως ισχύει.

Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Ότι στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμά-

των των περιόδων 2007-2013 (ΕΣΠΑ) ΚΑΙ 2014 - 2020 
(Σ.Ε.Σ) δρομολογήθηκε η μελετητική ωρίμανση και 
προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των μελετών και η 
κατασκευή του έργου «θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία 
Θεσσαλονίκης».

2. Ότι ο αρμόδιος φορέας Δήμος Θεσσαλονίκης 
που αποτελεί τον Κύριο του έργου, με το πρωτ. 3777/
23-5-2018 έγγραφο, προτείνει ως φορέα υλοποίησης 
τόσο για την εκπόνηση της μελέτης όσο και την κατα-
σκευή του έργου του θέματος την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε».

3. Ότι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» σύμφωνα με την αριθμ. 
Δ1/0/3556/24-9-2013 κοινή υπουργική απόφαση Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ:ΒΛΛ4Ι-ΖΓΔ) έχει ήδη την 
αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή του έργου 
«θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης».

4. Ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι δαπάνες της «ΕΓΝΑ-
ΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που αφορούν στο κόστος διαχείρισης 
των έργων που της εκχωρούνται με την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εκχωρούμε και μεταβιβάζουμε στην εταιρεία με την 

επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», τις αρμοδιότητες διαχεί-
ρισης και διοίκησης μελετών και κατασκευών και λοιπών 
αναγκαίων υποστηρικτικών δράσεων για την υλοποίηση 
του έργου «Ξύλινο κατάστρωμα επί πασσάλων (ντεκ) 
στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 2
1. Παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην εταιρεία 

«Εγνατία Οδός ΑΕ» χωρίς αντάλλαγμα όλα τα πάσης 
φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του κυρίου του 
έργου τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες συμβάσεις 
μελετών,

2. Η εταιρεία «Εγνατία Οδός ΑΕ» υποκαθιστά τον κύριο 
του έργου σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των αντι-
στοίχων συμβάσεων και λειτουργεί ως «Φορέας Υλοποί-
ησης του έργου».

3. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» αναλαμβάνει την ευθύνη για 
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τον σχεδιασμό την ωρίμανση και την κατασκευή του έρ-
γου, ήτοι αναλαμβάνει την άμεση ολοκλήρωση α) της 
Προμελέτης Λιμενικών Έργων β) την πλήρη μελετητική 
ωρίμανση και κατασκευή του έργου, σύμφωνα με το 
ν.4412/2016. Επίσης προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για 
την προώθηση των διαδικασιών για εξασφάλιση των 
απαραίτητων αδειοδοτήσεων για τη δημοπράτηση, 
εκτέλεση και επίβλεψη των έργων.

4. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα πόρων από τα διά-
φορα χρηματοδοτικά προγράμματα, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΕ», επιμελείται των διαδικασιών ένταξης της προμελέ-
της του έργου, σε αυτά, και στη συνέχεια ένταξης των 
οριστικών μελετών και της κατασκευής του έργου όπου, 
θα δημοπρατεί, αναθέτει και διοικεί την μελέτη και την 
κατασκευή του έργου.

5. Η υλοποίηση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και τις διαδικασίες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ».

Άρθρο 3
1. Η χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών για 

την υλοποίηση του έργου (εκτός απαλλοτριώσεων), θα 
γίνει με επιχορήγηση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» από το 
ΠΔΕ του εποπτεύοντος Υπουργείου (ΣΑΕ του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών), σταδιακά και ανάλογα με 
την ένταξη των επιμέρους υποέργων σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα, την πρόοδο των εκτελούμενων υποέργων 
και τις δημιουργούμενες ανάγκες πληρωμών.

2. Για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης και επί-
βλεψης των έργων από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», θα 
διατεθούν από το ΠΔΕ κονδύλια ύψους 5%, επί της 
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης του κόστους 
υλοποίησης έκαστου υποέργου. Η χρηματοδότηση θα 
γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις δημιουργούμενες 
ανάγκες δαπανών διαχείρισης και επίβλεψης. Ως δαπά-
νες διαχείρισης και επίβλεψης νοείται το σύνολο των 
άμεσων και έμμεσων δαπανών που δημιουργούνται 
στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» από την παροχή των υπη-
ρεσιών της στο πλαίσιο των συγκεκριμένων έργων της 
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
1. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ευθύνεται έναντι του κυρίου 

του έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της 
και έναντι των τρίτων εις ολόκληρο και αλληλεγγύως με 
τον Κύριο του Έργου.

2. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» εκπροσωπεί δικαστικώς και 
εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά 
την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της εκ-
χώρησης των αρμοδιοτήτων διοίκησης εκάστου έργου.

3. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ενημερώνει τον κύριο του 
έργου σχετικά με την επιτελούμενη πρόοδο υλοποίησης 
των έργων αρμοδιότητάς του και μετά την ολοκλήρω-
ση της κατασκευής και την παραλαβή αποδίδει το κάθε 
επιμέρους έργο στον κύριο του έργου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 4151.11_13/2142 (4)
    Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 

(Σ.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη-

σιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 86 και ιδίως της παρ. 2 του ν. 3528/2007 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 
Α΄/2007), όπως ισχύει.

β) Των άρθρων 13 ως 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α') 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

γ) Του π.δ. 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α') «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

2. Την με αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ. 19403/ 
31-5-2018 (ΑΔΑ: 7Χ6Ζ465ΧΘΨ - ΠΨΒ) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Την ανάγκη σύστασης Συμβουλίου Επιλογής Προϊ-
σταμένων (Σ.Ε.Π.), της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙ και ΝΠ) του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο θα είναι 
αρμόδιο: α) για την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσε-
ων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και 
Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας της ΓΓΑΙ και ΝΠ 
και για τη διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης του άρθρου 
85 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, και β) για τη διεξαγωγή 
δομημένης συνέντευξης του άρθρου 85 του ν. 3528/2007, 
όπως ισχύει, για την επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος ή 
αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας της ΓΓΑΙ και ΝΠ.

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

1. Α. Συστήνουμε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 
(Σ.Ε.Π) που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ως εξής:

α) Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαί-
ου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος.

β) Τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος.
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γ) Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος.

δ) Δύο (2) μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως 
Πρόεδρος.

Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με ισάριθμους αναπλη-
ρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με 
τα τακτικά μέλη.

Β. Γραμματέας του Σ.Ε.Π. και ο νόμιμος αναπληρωτής 

του ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας Π Ε με βαθμό Α' της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Γ. Η θητεία των μελών του ΣΕΠ είναι τριετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη 15 Ιουνίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ  
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*02026980907180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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