
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας 
«ITT GOULDS PUMPS, INC» που εδρεύει στις ΗΠΑ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικατα-
στάθηκε με το ν.  3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και 
ισχύει.

2 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 
37237/ΣΤ1/28.03.2007 (ΦΕΚ Β΄  635/27.04.2007) 
«Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επι-
λογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδα-
κτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς 
και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση 
Σχολικών Μονάδων».

3 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδων 
στο Δήμο Περάματος για τη δημιουργία Βρεφο-
νηπιακού Σταθμού και Δημοτικού Καταστήματος.

4 Καθορισμός αριθμού θέσεων για τη Βουλή των 
Ελλήνων, που πληρούνται από πρόσωπα που 
προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατα-
νομή των θέσεων αυτών.

5 Τροποποίηση της αριθμ. 2/87268/0004/30.11.2017 
απόφασης «Κατανομή των θέσεων προσωπικού 
του Υπουργείου Οικονομικών μεταξύ των Γενικών 
Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουρ-
γείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας 
στον Υπουργό» (Β΄ 4229).

6 Καθορισμός ποσότητας και ποιότητας σμύριδας 
Νάξου που θα παραληφθεί το έτος 2018, καθώς 
και εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφο-
ράς σμύριδας Νάξου για το έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 105833 (1)
  Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της 

εταιρείας «ITT GOULDS PUMPS, INC» που εδρεύει 

στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/ 

1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 

και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφά-

λαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132) και ιδί-

ως το άρθρο 1 παρ. 2 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Το π.δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 192/13-12-2017) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».

5. Το π.δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 37/28-02-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Το από 26-01-2018 (αριθμ. 10095/257), 21-02-2018 
(αριθμ. 21036/521), 05-04-2018 (αριθμ. 39148/1023) και 
07-06-2018 (αριθμ. 58052/1411) αίτημα της εταιρείας 
«ΙΤΤ GOULDS PUMPS, INC» που εδρεύει στις ΗΠΑ, 
για εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα βάσει του 
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και 
ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το από 29-09-2017 Πιστοποιητικό του Γραμματέα 
της Πολιτείας του Ντέλαγουεαρ με το οποίο πιστοποιεί-
ται ότι η εταιρεία «ITT GOULDS PUMPS, INC» έχει συστα-
θεί νόμιμα με αριθμό φακέλου 3769660.

8 . Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του 
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 
του ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις 
21-06-2018 (Συνεδρίαση 72), για την πιστοποίηση του 
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ-

λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει, της εταιρεί-
ας «ITT GOULDS PUMPS, INC» που εδρεύει στις ΗΠΑ με 
κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή και 
πώληση αντλιών για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

2. Το γραφείο θα ασχολείται αποκλειστικά με την πα-
ροχή υπηρεσιών α) κατάρτισης μελετών, σχεδίων και 
συμβάσεων και β) επεξεργασίας στοιχείων προς τα κε-
ντρικά της εταιρείας στις ΗΠΑ.

Άρθρο 2
1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων 

και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισοδή-
ματος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος cost plus), σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 και ισχύει, 
ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5,00 %).

2. Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν-
θήκες της αγοράς.

Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της πεντα-
ετίας από την έναρξη της περιόδου ισχύος του περιθω-
ρίου κέρδους που ορίζεται με την παρούσα απόφαση ή 
τροποποίηση αυτής, ή και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί 
από την αρμόδια Υπηρεσία, να υποβάλει εκ νέου, βάσει 
των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, τη μελέτη τεκ-
μηρίωσης του περιθωρίου κέρδους, που προβλέπεται 
στην Υπουργική απόφαση αριθμ. ΙΕ/4487/466/8-2-2006 
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 152) «Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχεί-
ων αιτήσεων για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών 
εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροπο-
ποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄)».

Άρθρο 3
1. Το γραφείο της εταιρείας «ITT GOULDS PUMPS, INC» 

η εγκατάσταση του οποίου στην Ελλάδα εγκρίνεται με 
την παρούσα, υποχρεούται:

α) Να έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθο-
δοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες 
λειτουργίας) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 
ετησίως, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται από αντί-
στοιχα επίσημα παραστατικά και στοιχεία που πληρούν 
τις προϋποθέσεις της εκάστοτε φορολογικής νομοθεσίας.

β) Να τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του, 
πλέον του ορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς τις επι-

χειρήσεις στις οποίες παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.

γ) Να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από 
βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην 
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ-
βάζει το ποσό αυτό.

δ) Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης και εφεξής να απασχολεί στην Ελλάδα 
προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων, εκ των 
οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται με 
σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 4
1. Η εταιρεία «ITT GOULDS PUMPS, INC» είναι υποχρε-

ωμένη: 
α) Να γνωστοποιήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη 

δημοσίευση της απόφασης αυτής, την έναρξη λειτουρ-
γίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκα-
τάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε-
ρικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Δι-
εύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας). Επίσης εντός 
της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να 
υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τις σχετικές συμβά-
σεις για την παροχή από το γραφείο των αναφερόμενων 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσας υπηρεσιών.

β) Να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) κάθε μεταβολή των στοιχείων της όπως η 
ιθαγένεια και η έδρα της, η επωνυμία και νομική της μορ-
φή το αντικείμενο δραστηριότητάς της, η σύνθεση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπός 
της στην Ελλάδα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η 
διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του γρα-
φείου, εντός 50 ημερών το αργότερο από την ημέρα της 
μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση δικαιολο-
γητικά τεκμηρίωσης.

γ) Να ενημερώνει εντός 15 ημερών το Υπουργείο Εσω-
τερικών, (Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής), για κάθε 
απόλυση αλλοδαπού προσωπικού, καθώς και για κάθε 
αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα και της 
διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας του γραφείου.

δ) Να υποβάλλει κάθε χρόνο στο Υπουργείο Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), τα 
στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του γραφείου της 
στην Ελλάδα κατά το προηγούμενο έτος, το αργότερο 
εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Ειδικότερα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και 
σε έντυπη μορφή και αφορούν:

- Τα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε τον 
προηγούμενο χρόνο, και ο χρόνος απασχόλησής του.

- Το ποσό των ετησίων δαπανών στην Ελλάδα και τα 
πάσης φύσεως άλλα έξοδα.

- Το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων
- Το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμά-

των από το εξωτερικό και
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- Ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα και τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας.

2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του γραφεί-
ου, η εταιρεία «ΙΤΤ GOULDS PUMPS, INC» υποχρεούται 
να ενημερώσει εγκαίρως το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), υποβάλ-
λοντας αίτημα ανάκλησης της παρούσας, συνοδευόμενο 
από την σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της.

Άρθρο 5
1. Παράβαση από την εταιρεία των διατάξεων του 

α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το ν.  3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) 
και ισχύει, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής, 
συνιστά λόγο επιβολής κυρώσεων, που συνίστανται 
σε πρόστιμο ή και ανάκληση της παρούσας, σύμφωνα 
με την αριθμ. 76068/7006/22-12-2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3682/
31-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και 
του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις 
εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστά-
σεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρει-
ών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου».

2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και δι-
αμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον με την εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.

3. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του γραφείου της εται-
ρείας «ΙΤΤ GOULDS PUMPS, INC» στην Ελλάδα, διέπεται 
από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 168655 (2)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 

37237/ΣΤ1/28.03.2007 (ΦΕΚ Β΄ 635/27.04.2007) 

«Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επι-

λογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδα-

κτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς 

και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγα-

ση Σχολικών Μονάδων».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 414/28.12.1998 (ΦΕΚ 291/Α΄) «Μετατροπή 

του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρεία 
και έγκριση του Καταστατικού της».

β) Του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Ίδρυση Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης κ.λπ.».

γ) Του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Συμπλήρωση διατά-
ξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λπ.».

δ) Του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α΄) «Επι-
λογή στελεχών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ... και 
άλλες διατάξεις».

ε) Της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 
(Α΄ 266), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 
6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128) και ισχύει. 

στ) Του π.δ. 180/1979 (ΦΕΚ 46/Α) όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ. 457/1990 (ΦΕΚ 175/Α) και το π.δ. 257/2001 
(ΦΕΚ 184/Α΄) «Περί των όρων λειτουργίας καταστήμα-
τος πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων 
διασκεδάσεως».

ζ) Του άρθρου 1 του ν. 2545/1997, (ΦΕΚ 254/Α΄) του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές 
Περιοχές Β.Ε.-Π.Ε. 

η) Του άρθρου 2 της υγειονομικής διάταξης Υιβ/2000/ 
1995, (ΦΕΚ 343/Β΄) και τις ελάχιστες αποστάσεις που κα-
θορίζονται στην υπουργική απόφαση 83840/359/86 για 
τις Πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες.

θ) Λοιπές διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων 
σχετικών με τις οχλούσες δραστηριότητες.

2. Τις Αποφάσεις:
α) Την αριθμ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β΄/6.9.2000) 

κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του 
κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων 
στην ξηρά».

β) Την αριθμ. 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512/Β΄/25.4.2002) 
κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του 
κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλε-
κτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων».

γ) Την αριθμ. 10788/2004 απόφαση (ΦΕΚ 285/Δ΄/ 
5.3.2004) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

δ) Την αριθμ. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τις μεμονωμέ-
νες βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες μέσης ή υψηλής 
όχλησης.

ε) Την αριθμ. 37237/ΣΤ1/28.03.2007 (ΦΕΚ Β΄  635/ 
27.04.2007) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κρι-
τηρίων καταλληλόλητας και επιλογής χώρων, για την 
ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων 
για στέγαση Σχολικών Μονάδων».

3. Τις αυξημένες ανάγκες σχολικής στέγης εν όψει της 
εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), που 
προβλέπει την καθολική ένταξη όλων των προνηπίων 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:

Στην παρ. 5 της υπουργικής απόφασης αριθμ. 37237/
ΣΤ1/28-3-2007 (ΦΕΚ 635Β΄/27-4-2007), στο τέλος του 
εδαφίου 5.1 προστίθενται τα εξής: «Κατ’ εξαίρεση, ει-
δικά για τα υπό ενοικίαση κτήρια νηπιαγωγείων και για 
την πενταετία 2019-2024, αντί του κτιριολογικού προ-
γράμματος, απαιτούνται: α) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας 
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διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και ενά-
μιση (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις 
αίθουσες διδασκαλίας.

β) Για νηπιαγωγεία με δυναμικότητα άνω των εξήντα 
(60) μαθητών, δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευ-
όμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης. 
Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και 
οι ανοιχτοί διάδρομοι».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 48194/4045 (3)
Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδων 

στο Δήμο Περάματος για τη δημιουργία Βρε-

φονηπιακού Σταθμού και Δημοτικού Καταστή-

ματος.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 47 του 

ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130) «Ασφα-
λιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση 
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ οικ. Δ13/οικ.47269/2435/6.9.2018 πρό-
ταση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Τα με αριθμ. 10047/5620/6.6.2016, 4300/3168/ 
16.2.2017, 6249/5859/11.4.2018 και 11903/11509/ 
11.7.2018 έγγραφα του Δήμου Περάματος.

7. Το αριθμ. 26311/Δ2/2586/10.5.2018 έγγραφο της 
Δ/νσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

9. Την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 
αναγκών του Δήμου Περάματος, καθώς και της εκπλή-
ρωσης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην 
περιοχή, αποφασίζουμε:

1. Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δύο (2) οικο-
πέδων στο Δήμο Περάματος, τα οποία περιλαμβάνονται 
στα αδιάθετα υπόλοιπα ακίνητα στεγαστικών προγραμ-
μάτων,και ειδικότερα με τα κάτωθι στοιχεία: 

Α) Το με αριθμ. 55 ακίνητο (οικόπεδο) κείμενο εντός 
του Ο.Τ. 209 του σχεδίου πόλεως Περάματος, συνολικής 
επιφανείας 314,77 μέτρων τετραγωνικών επί της οδού 
Ηπείρου 32 με ΚΑΕΚ 051181217018, για την ανέγερση 
βρεφονηπιακού σταθμού.

Β) Το με αριθμ. 07 ακίνητο (οικόπεδο) κείμενο εντός 
του Ο.Τ. 221(15α) του σχεδίου πόλεως Περάματος, συ-
νολικής επιφανείας 249,94 μέτρων τετραγωνικών επί 
της οδού Στ. Γεωργόπουλου με ΚΑΕΚ 051181234002. 
Το εν λόγω οικόπεδο σύμφωνα με την 18707/25-4-2005 
(Δ΄ 539) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και Δημοσίων έργων περί τροποποίησης του 
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περάματος, χαρακτη-
ρίστηκε σε χώρο Δημοτικού καταστήματος.

2. Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

Α) Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται εις 
το διηνεκές. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται η ημε-
ρομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β) Η παραχωρούμενη έκταση θα χρησιμοποιηθεί για 
τους σκοπούς και την υλοποίηση των έργων ανέγερσης 
Βρεφονηπιακού Σταθμού και Δημοτικού Καταστήματος.

Γ) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και η χρησι-
μοποίηση του παραχωρούμενου χώρου από το Δήμο 
για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παρα-
χωρείται.

Δ) Ο Δήμος για την υλοποίηση των σκοπών της πα-
ραχώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμό-
διες Αρχές, όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και 
εγκρίσεις καθώς επίσης να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
κατά την υλοποίηση των έργων και να τηρεί όλους τους 
κανόνες ασφαλείας όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Ε) Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω 
από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε 
αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή 
αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να 
ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

ΣΤ) Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύ-
σεως της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με το 
εν λόγω ακίνητο, ενώ οι όποιες απαιτούμενες εργασίες 
θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Δήμο Περάματος.

Ζ) Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινι-
κή και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα που 
τυχόν προκληθεί από τη δραστηριότητά του στον πα-
ραχωρούμενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση των 
υποχρεώσεών του.

Η) Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋπο-
θέσεων η χρήση των ως άνω ακινήτων επιστρέφει στη 
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.
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Θ) Ειδικότερα, σε περίπτωση μη τροποποίησης του ρυ-
μοτομικού σχεδίου για το χαρακτηρισμό του με αριθμό 
55 οικοπέδου σε χώρο για την ανέγερση βρεφονηπια-
κού σταθμού εντός πενταετίας από τη δημοσίευση της 
παρούσης, η παραχώρηση χρήσης του συγκεκριμένου 
ακινήτου αίρεται αυτοδίκαια.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018 

Η Υπουργός 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 49713/1119 (4)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τη Βουλή των 

Ελλήνων, που πληρούνται από πρόσωπα που 

προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατα-

νομή των θέσεων αυτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/ 

1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών 
κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 220), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. 11185/7012/12-09-2018 (Β΄ 3985) από-
φαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: 
«Καθορισμός αριθμού ετήσιων προσλήψεων κατά σχέση 
εργασίας, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού για το έτος 
2018».

3. Το αριθμ. 11612/7310/19-09-2018 έγγραφο της Βου-
λής των Ελλήνων για την επικείμενη πλήρωση δεκαεπτά 
(17) κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων στη Βουλή των Ελλήνων.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

5. Την αριθμ. Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Β΄ 695).

6. Την αριθμ. οικ.13471/4878/2-3-2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο» (Β΄ 814), όπως ισχύει.

7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας στη Βουλή των Ελλήνων, που πρόκειται να 
πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από 
τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Κατανέμουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:

ΝΟΜΟΣ 
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝ.) ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ 

ν. 2643/1998

ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλή 
των Ελλήνων

ΤΕ2 
Οικονομικού ΑμεΑ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 2/73078/0004 (5)
Τροποποίηση της αριθμ. 2/87268/0004/ 

30.11.2017 απόφασης «Κατανομή των θέσεων 

προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών με-

ταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμ-

ματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που 

υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» (Β΄ 4229).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

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

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 384 του ν. 4512/2018 «Εφαρμογή Δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (Κτηματολόγιο, πλειστη-
ριασμοί, ενέργεια, λατομεία, απεργία, διαμεσολάβηση 
κ.λπ.» (Α΄ 5).

δ) Του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

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

2. Την αριθμ. 2/87268/0004/30.11.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κατανομή των θέσε-
ων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών μεταξύ 
των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του 
Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθεί-
ας στον Υπουργό» (Β΄ 4229).

3. Την από 02.10.2018 εισήγηση του Διευθυντή Γρα-
φείου Υπουργού Οικονομικών.

4. Την αριθμ. 2/72723/ΔΠΔΑ/09.10.2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την 
οποία βεβαιώνεται ότι δεν προκαλείται επιπλέον επι-
βάρυνση ούτε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους, ούτε στο 
ΜΠΔΣ 2019-2022.

5. Την ανάγκη κατανομής θέσεων προσωπικού για την 
άμεση στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματος για τη διοικητική υποστήριξη αυτής.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Τροποποιούμε την αριθμ. 2/87268/0004/30.11.2017 (Β΄ 4229) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ως προς 
το στοιχείο β) αυτής ως εξής:

3) Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, του άρθρου 86:

Κατηγορία 
Εκπαιδ./

Εκπ. 
Βαθμίδα

Κλάδος/
Ειδικότητα

Γ. Γ. 
Υπουργείου 

Οικονομικών

Γ. Γ. 
Πληροφοριακών

Συστημάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.)

Γ.Γ. 
Δημοσιονομικής 

Πολιτικής 
(Γ.Λ.Κ.)

Γ.Γ. 
Δημόσιας 

Περιουσίας

Γ.Γ. 
Οικονομικής 

Πολιτικής

Ε.Γ. Σώματος 
Δίωξης 

Οικονομικού 
Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.)

Υπηρεσίες 
υπαγόμενες 

στον 
Υπουργό

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ

Γεωτεχνικών 0 0 2 1 0 0 0 3
Δημοσιονομικών 40 3 682 6 56 5 3 795

Διοικητικού 
Οικονομικού 40 4 8 56 17 0 0 125

Εφοριακών 48 1 5 175 64 146 10 449
Ιατρών 1 0 0 0 0 0 0 1

Μεταφραστών 
Διερμηνέων 1 0 0 0 1 0 0 2

Μηχανικών 5 5 15 211 6 0 0 242
Οικονομικών 
Επιθεωρητών 27 0 45 15 0 4 16 107

Πληροφορικής 5 139 1 1 0 10 2 158
Τελωνειακών 10 0 1 0 9 31 2 53

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 177 152 759 465 153 196 33 1,935

Κατηγορία 
Εκπαιδ./

Εκπ. 
Βαθμίδα

Κλάδος/
Ειδικότητα

Γ. Γ. 
Υπουργείου 

Οικονομικών

Γ. Γ. 
Πληροφοριακών

Συστημάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.)

Γ.Γ. 
Δημοσιονομικής 

Πολιτικής 
(Γ.Λ.Κ.)

Γ.Γ. 
Δημόσιας 

Περιουσίας

Γ.Γ. 
Οικονομικής 

Πολιτικής

Ε.Γ. Σώματος 
Δίωξης 

Οικονομικού 
Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.)

Υπηρεσίες 
υπαγόμενες 

στον 
Υπουργό

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΈ

Γραφικών 
Τεχνών και 

Καλλιτεχνικών 
Σπουδών

0 1 0 0 0 0 0 1

Δημοσιονομικών 8 0 162 0 3 0 0 173
Διοικητικού-
Λογιστικού 7 0 0 0 0 0 0 7

Εργοδηγών 0 0 0 4 1 0 0 5
Εφοριακών 12 0 0 55 2 53 2 124
Μηχανικών 1 4 1 88 0 0 0 94

Πληροφορικής 0 49 2 0 1 5 2 59
Τελωνειακών 4 0 0 0 0 20 0 24

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 
TE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 32 54 165 147 7 78 4 487

Κατηγορία 
Εκπαιδ./

Εκπ. 
Βαθμίδα

Κλάδος/
Ειδικότητα

Γ. Γ. 
Υπουργείου 

Οικονομικών

Γ. Γ. 
Πληροφοριακών

Συστημάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.)

Γ.Γ. 
Δημοσιονομικής 
Πολιτικής (Γ.Λ.Κ.)

Γ.Γ. 
Δημόσιας 

Περιουσίας

Γ.Γ. 
Οικονομικής 

Πολιτικής

Ε.Γ. Σώματος 
Δίωξης 

Οικονομικού 
Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.)

Υπηρεσίες 
υπαγόμενες 

στον 
Υπουργό

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕ

Δημοσιονομικών 28 9 231 3 2 1 4 278
Διοικητικού 19 7 2 0 8 0 2 38
Εφοριακών 24 5 1 102 3 49 1 185

Οδηγών 3 7 0 11 0 3 0 24
Προσωπικού Η/Υ 0 76 2 1 2 3 1 85

Τελωνειακών 3 1 0 1 0 11 0 16
Τεχνικών 2 1 1 16 0 0 0 20

Τυπογράφων 0 36 0 0 0 0 0 36
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 79 142 237 134 15 67 8 682
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Κατηγορία 
Εκπαιδ./

Εκπ. 
Βαθμίδα

Κλάδος/
Ειδικότητα

Γ. Γ. 
Υπουργείου 

Οικονομικών

Γ. Γ. 
Πληροφοριακών

Συστημάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.)

Γ.Γ. 
Δημοσιονομικής 
Πολιτικής (Γ.Λ.Κ.)

Γ.Γ. 
Δημόσιας 

Περιουσίας

Γ.Γ. 
Οικονομικής 

Πολιτικής

Ε.Γ. Σώματος 
Δίωξης 

Οικονομικού 
Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.)

Υπηρεσίες 
υπαγόμενες 

στον 
Υπουργό

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΕ

Επιμελητών 14 5 7 18 2 3 1 50
Εργατών 1 2 0 0 0 0 0 3

Προσωπικού 
Καθαριότητας 1 1 0 4 0 1 1 8

Φυλάκων-
Νυκτοφυλάκων 4 2 0 1 0 0 0 7

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 20 10 7 23 2 4 2 68
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 86 π.δ. 142/2017 3,172

2. Στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπουργό Οικονομικών κατανέμονται εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεις 
ελεγκτών, οι οποίες συστάθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 384 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ36.2/179866/3294 (6)
Καθορισμός ποσότητας και ποιότητας σμύριδας 

Νάξου που θα παραληφθεί το έτος 2018, καθώς 

και εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφο-

ράς σμύριδας Νάξου για το έτος 2018.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 57 παρ. 1 του ν. 4546/2018 «Ενσωμά-

τωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ 
"περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101). 

β. Των άρθρων 13 και 21 παρ. 4 του ν. 4203/2013 «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 235). 

γ. Του άρθρου μόνου του ν. 857/1978 «Περί καταρ-
γήσεως της διατάξεως της παραγρ. 2 του άρθρου 145 
του ν.δ. 210/1973 "περί Μεταλλευτικού Κωδικός"» (ΦΕΚ 
Α΄ 239). 

δ. Των άρθρων 143 παρ. στ΄, 144 και 145 του 
ν.δ.  210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κωδικός» (ΦΕΚ 
Α΄ 277). 

ε. Του ν.δ. 180/1974 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανα-
κυπτόντων κατά την εφαρμογήν του Μεταλλευτικού 
Κωδικός, λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοι-
κήσεων» (ΦΕΚ Α΄ 347). 

στ. Του από 5/9/1935 π.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των 
κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος» (ΦΕΚ Α΄ 408, 
αναδ. ΦΕΚ Α΄ 429), όπως ισχύει.

2. Τα άρθρα 20 περ. ιβ και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύουν.

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 160).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, ... και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).

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

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

9. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 
Β΄ 2168).

10. Την αριθμ. οικ. 49910/18.11.2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας» (ΦΕΚ 848/ΥΟΔΔ).

11. Το αριθμ. ΕΜΝΕ/Φ37.4/14184/1198/4.4.2018 (με 
την από 19/6/2018 ορθή επανάληψή του) έγγραφο 
του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος 
Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας 
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ σχετικά με 
πρόταση παραλαβής σμύριδας έτους 2018, καθώς και 
το αριθμ. ΕΜΝΕ/Φ37.4/14184/1198/21.5.2018 έγγραφό 
τους σχετικά με παροχή διευκρινίσεων επί της ανωτέρω 
πρότασης παραλαβής σμύριδας έτους 2018.
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12. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/47946/4307/2.8.2018 έγ-
γραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του 
Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής 
Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ 
σχετικά με επανυπολογισμό της κατ’ εκτίμηση ανάλυσης 
της δαπάνης παραλαβής σμύριδας έτους 2018.

13. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/51566/2816/20.9.2018 
(ΑΔΑ: Ω6ΣΔ4653Π8-Κ9Ξ) απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας για ανάληψη υποχρέωσης.

14. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/63506/1503/24.9.2018 ει-
σήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 24 
του ν. 4270/2014, ΦΕΚ Α΄ 143, όπως ισχύει).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 
τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (410.000,00 €), για την 
οποία έχει εγγραφεί και δεσμευθεί πίστωση στον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
τρέχοντος οικονομικού έτους (Ειδικός Φορέας 31-120, 
ΚΑΕ 3323), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την προς παραλαβή ποσότητα και 
ποιότητα σμύριδας Νάξου για το έτος 2018 σε τέσσερις 
χιλιάδες (4.000) τόνους ποιότητας Α΄ και τρεις χιλιάδες 
εκατόν πενήντα (3.150) τόνους ποιότητας Β΄, ήτοι συ-
νολικά σε επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα (7.150) τόνους, 
επιμεριζόμενη ανά περιοχή ως ακολούθως:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α΄
(τόνοι)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β΄
(τόνοι) ΣΥΝΟΛΟ

α. Περιοχή 
Κορώνου 2.900 2.000 4.900

β. Περιοχή 
Απειράνθου 1.100 1.150 2.250

Σύνολο: 4.000 3.150 7.150

2. Η παραλαβή της καθοριζόμενης ποσότητας σμύ-
ριδας πρέπει να πραγματοποιηθεί, αφού προηγηθεί η 
αναγκαία διαλογή, με μέριμνα και ευθύνη του Γραφείου 
Σμυριδωρυχείων Νάξου, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της αγοράς.

3. Καθορίζουμε το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύ-
κτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξόρυξης και μεταφοράς 
της σμύριδας, ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο οτατήρα, 
σε 1,40 ευρώ για την ποιότητα Α΄ και σε 1,22 ευρώ για 
την ποιότητα Β΄, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 
έως 31/12/2018.

4. Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη για την παραλαβή 
από το Δημόσιο ποσότητας σμύριδας 7.150 τόνων για το 
έτος 2018, με εκτιμώμενο κόστος 410.000,00 ευρώ, για 
σμυριδεργατικό δικαίωμα, εργοδοτικές εισφορές υπέρ 
ΙΚΑ και επικουρική ασφάλιση σμυριδωρυκτών (TEAM 
-εισφορά εργοδότη), θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Ειδικός Φορέας 31-120, ΚΑΕ 3323, και θα καταβληθεί 
με μέριμνα του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων 
του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής 
Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος 
Οικονομικών  και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045191610180008*
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