
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
πρωτ. 160043/Δ3/26-09-2017 (ΦΕΚ 3459/Β΄/
04-10-2017) «Καθορισμός διακεκομμένου ωρα-
ρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών 
μαθητών ΣΜΕΑΕ.»

2 Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 
κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονι-
σμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

3 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας Α΄ Εξαμήνου 2018 δημοσιογράφων στο γρα-
φείο Μ.Μ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
υπαλλήλων που μετακινούνται στα γραφεία των 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και Γενικών Γραμματέων Ναυτιλίας και Λιμένων 
και Λιμενικής Πολιτικής και δεν καλύπτουν οργα-
νικές θέσεις σε αυτά.

4 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου: «Επισκευή προβλήτας Αθηνιού 
Ν. Θήρας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    7155/Δ3 (1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 

πρωτ. 160043/Δ3/26-09-2017 (ΦΕΚ 3459/Β΄/

04-10-2017) «Καθορισμός διακεκομμένου ωρα-

ρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών 

μαθητών ΣΜΕΑΕ.»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 των παρ. 5 και 6 της Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας 
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα-
φών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 

ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως η παράγραφος 5 αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και η 
παράγραφος 6 συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
23 του ν. 1735/1987 (Α΄ 195),

β) των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, [..........]. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
[.............] στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (Α΄ 114),

ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Την  υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/676/25.1.2008 (Φ.Ε.Κ. 
148/ τ. Β΄/30.1.2008) απόφασης ΥΠΕΣΔΑ «Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για τον καθορισμό διακεκομμένου ωραρίου 
εργασίας οδηγών και συνοδών μαθητών».

3. Την  υπ’ αριθμ. Φ1/Α΄/965/130772/Β1/01-08-2017 
βεβαίωση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 όπως τρο-
ποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του 
ν. 4337/2015 της Δ/νσης τακτικού προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.ΕΘ. περί μη πρόκλησης δαπάνης σε βάρος του τα-
κτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της  υπ’ αριθμ.  160043/
Δ3/26-09-2017 (ΦΕΚ 3459/Β΄/04-10-2017) υπουργικής 
απόφασης ως εξής:

«Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτο-
κινήτων και συνοδών των μαθητών/τριών των Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου ορισμένου χρόνου από 6:30 έως 9:00 και από 
12:30 έως 17:18 για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και 
από 6:30 έως 17:18 για μία ημέρα την εβδομάδα.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472 (2)
Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 

κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονι-

σμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) και ει-
δικότερα το άρθρο 90 αυτού.

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄ 160) και ιδίως τα 
άρθρα 47, 57 και 58 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. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

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

6. Την αριθμ. οικ. 49910/18-11-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Διορισμού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας» (ΦΕΚ 848/Υ.Ο.Δ.Δ./20-11-2015).

7. Την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 «Για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» 
(OJ L 153/18.6.2010).

8. Το ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» 
(Α΄ 42) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

9. Το ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις 
υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, 
τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.» 
(Α΄ 136) και ιδίως τα άρθρα 49 και 52 έως και 59 αυτού.

10. Τη ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» 
(Β΄ 2367).

11. Τη ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.10.2017 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και 
εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή 
Απόδοση Κτιρίων» (Β΄ 4003).

12. Τις διορθώσεις σφαλμάτων της ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/ 
17.10.2017 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδη-
γιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (Β΄ 4108).

13. Την υπ’ αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05.01.2011 από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Προκήρυξη του Προγράμματος "Εξοικονόμη-
ση κατ’ οίκον" που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007-2013» (Β΄ 54).

14. Την υπ’ αριθμ. 080175/639/14.08.2017 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της με Α.Π. Φ. Β1/Ε2.1/
244/6/5.1.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) 
με τίτλο "Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση 
κατ' οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007-2013", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 3039).

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 42554/11.08.2014 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός συμψηφισμού των πο-
σών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση 
και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 
με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται 
από τον ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". 
(ΦΕΚ Α΄ 174).» (Β΄ 2440).

16. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/ 
10.11.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής 
υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προ-
στίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού 
προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενί-
σχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή 
αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 "Έλεγχος 
και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλ-
λες διατάξεις", ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και 
καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώ-
σεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφορι-
ακού συστήματος» (Β΄ 3976).

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

Α) Τροποποιούμε την ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Από-
δοσης Κτιρίων» (Β΄ 2367), ως ακολούθως:

Το άρθρο 18 «Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος» 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Δ6/Β΄/οικ.5825/2010 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής (Β΄ 407), διατηρείται σε ισχύ έως και την 
26η Νοεμβρίου 2017.

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, για τους σκοπούς 
της Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05.01.2011 απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Προκή-
ρυξη του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" που 
θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Β΄ 54), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην οποία προβλέπε-
ται ότι η διαπίστωση επίτευξης του στόχου ενεργειακής 
αναβάθμισης γίνεται μέσω σύγκρισης της διαφοράς της 
ενεργειακής κατανάλωσης πριν και μετά τις παρεμβά-
σεις, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 
μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται βάσει 
των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ 
που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
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της παρούσας και σε εφαρμογή των συστάσεων βάσει 
των οποίων υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.

3. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, για τους σκοπούς 
της οικ. 42554/11.08.2014 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που 
καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για 
τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα 
ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από 
τον ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". 
(ΦΕΚ Α΄ 174).» (Β΄ 2440), στην οποία προβλέπεται ότι η 
διαπίστωση επίτευξης του στόχου ενεργειακής αναβάθ-
μισης γίνεται μέσω σύγκρισης της διαφοράς της ενερ-
γειακής κατανάλωσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις, τα 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την 
υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται βάσει των διατάξε-
ων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ που εκδόθηκαν 
πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας και 
σε εφαρμογή των συστάσεων βάσει των οποίων υλοποι-
ήθηκαν οι παρεμβάσεις.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 
27η Νοεμβρίου 2017.».

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Από-
δοσης Κτιρίων» (Β΄ 2367).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την επομένη 
της δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί 

 Περιβάλλοντος 
Οικονομικών και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2824.23/5357/2018 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-

ας Α΄ Εξαμήνου 2018 δημοσιογράφων στο γρα-

φείο Μ.Μ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

υπαλλήλων που μετακινούνται στα γραφεία των 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και Γενικών Γραμματέων Ναυτιλίας και Λιμένων 

και Λιμενικής Πολιτικής και δεν καλύπτουν ορ-

γανικές θέσεις σε αυτά .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176 Α΄) «Διαχεί-

ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις.......και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

β) το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22-4-2005) «Κωδικοποί-
ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά Όργανα»,

γ) του π.δ. 103/2014 " Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου" (ΦΕΚ 170 Α΄),

στ) Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/22-09-2015) «Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής»,

δ) το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄/23-09-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 1000.0/35289/2015 (ΦΕΚ 2582 Β΄/1-12-
2015) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαι-
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής και σε υπηρεσιακά όργανα του ΥΝΑΝΠ.

3. Την αριθμ. πρωτ. 2811.23/563/2018 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ (ΑΔΑ 
6ΖΜΛ4653ΠΩ-ΕΥΟ)

4. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας για 
την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και απρόβλε-
πτων αναγκών από τους μονίμους και ΙΔΑΧ υπαλλή-
λους του ΥΝΑΝΠ που μετακινούνται στα γραφεία των 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Γε-
νικών Γραμματέων Ναυτιλίας και Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής και δημοσιογράφων στο γραφείο Μ.Μ.Ε. και 
Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου.

5. Τις με αριθμ πρωτ. αποφάσεις μετακίνησης μονίμων 
υπαλλήλων και πρόσληψης δημοσιογράφων:

α) 5111.02/ 35 /2014 02-11-2014 απόφαση Υπ. Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου, 

β) 2901.03/42739/15, 02-12-2015 απόφαση Υπ. Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

γ) 2901.03/77823/16, 12-09-2016 απόφαση Υπ. Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

δ) 2901.01/33184/17, 09-05-2017 απόφαση Υπ. Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

ε) 2901.01/ 1949/17, 10-01-2017 απόφαση Υπ. Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή από το μόνιμο και 
ΙΔΑΧ προσωπικό που έχει μετακινηθεί στα γραφεία των 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Γενι-
κών Γραμματέων Υπουργείου και Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής και των δημοσιογράφων στο γραφείο Μ.Μ.Ε. 
και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου, για το χρονικό 
διάστημα από δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως έως 30/06/2018, για την αντιμε-
τώπιση έκτακτων και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών 
που προκύπτουν και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 
μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας.

Συγκεκριμένα για τρεις (03) υπαλλήλους του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που έχουν 
μετακινηθεί στα ανωτέρω γραφεία και δύο (02) δημο-
σιογράφους του γραφείου Μ.Μ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων 
του Υπουργείου, εγκρίνονται έως εκατόν είκοσι (120) 
απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξά-
μηνο 2018.
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2. Η υπερωριακή αποζημίωση θα καταβάλλεται μό-
νον εφόσον οι υπάλληλοι απασχοληθούν υπερωριακά, 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και για όσες ώρες 
απασχοληθούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ωρών, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα λάβουν υπερωριακή 
αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

3. Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί 
ύψους 4.000,00 ευρώ περίπου, υπάρχει πίστωση στον 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής έτους 2018 στον ΚΑΕ 0511 φορέα 41/120, η 
οποία βεβαιώθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσε-
ων και εντολών πληρωμής της ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ με α/α 2885.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ-
σής της και μέχρι 30-06-2018.

  Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3122.1-Τ28/3888/2018 (4)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου: «Επισκευή προβλήτας Αθηνιού 

Ν. Θήρας».

  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. 103/2014 (Α΄170): «Οργανισμός Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

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 υπ’ αριθμ. Δ20.οικ.11/Φ.29/Μ-Δ/08-01-2018 έγ-
γραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

η. Το  υπ’ αριθμ.  12/10-01-2018 έγγραφο του Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας με συνημμένη την υπ’ 
αριθμ. 09/2018 (ΑΔΑ: 60ΒΙΟΕ2Ε-4Σ9) απόφαση του Δ.Σ. 
του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

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

1. Τον ορισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων 
(ΕΥΔΕ) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδο-
μών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τη Διεύθυνση Λιμενικών 
Υποδομών (Δ20) του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών ως Προϊσταμένης Αρχής για την εκτέλεση του 
έργου: «Επισκευή προβλήτας Αθηνιού Ν. Θήρας» προ-
ϋπολογισμού 8.400.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001812601180004*
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