
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων 
ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλι-
σμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση 
ή δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Περι-
φερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

2 Καθορισμός της σφραγίδας του Νομικού Προσώ-
που Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία 
«Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

3 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδότοιχου 
πρόσδεσης τουριστικών και αλιευτικών σκαφών 
χερσαίας ζώνης λιμένα Σκοπέλου».

4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Διοικητή Ψυχιατρι-
κού Νοσοκομείου Αττικής στην Διοικητική Διευ-
θύντρια του Νοσοκομείου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.19310/513 (1)
Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων 

ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και 

το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφα-

λισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάστα-

ση ή δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Περι-

φερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 2256/1994 

(ΦΕΚ 196 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του 
ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200 Α΄).

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

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου  27 του ν.  4320/2015 
(ΦΕΚ 29 Α΄).

5. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την οικ.44549/Δ9.12193/8-10-2015 (ΦΕΚ 2169 Β΄) 
υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις οικ.54051/Δ9.14200/
22-11-2016 (ΦΕΚ  3801  Β΄) και οικ.59285/18416/
12-12-2017 (ΦΕΚ 4503 Β΄) υπουργικές αποφάσεις.

7. Το αριθμ. οικ. 19624/1784/22-5-2019 εισηγητικό ση-
μείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 
περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143, Α), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 
(ΦΕΚ 129 Α΄).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής η συνολική επιβάρυνση δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί εκ των προτέρων, ωστόσο εκτιμάται 
ότι δεν επιβαρύνονται οι δημοσιονομικές προβλέψεις 
του ΜΠΔΣ 2019-2022, αποφασίζουμε:

1. Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που αφο-
ρούν σε υποχρεωτική ασφάλιση, τρέχουσες και καθυστε-
ρούμενες, προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που οφεί-
λονται από επιχειρήσεις ή εργοδότες ή ασφαλισμένους 
που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν 
δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
(έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις) που εκδηλώ-
θηκαν την 12-1-2019, ρυθμίζονται ως εξής:

α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς 
τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μέχρι το τέλος του προη-
γούμενου μήνα εκείνου που εκδηλώθηκαν τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους 
και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφα-
λαιοποιούνται.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Για τους μη μισθωτούς κεφαλαιοποιούνται καθυστε-
ρούμενες ασφαλιστικές εισφορές για τις οποίες έχει ολο-
κληρωθεί η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης.

β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφα-
λιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 
καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει για 
μη μισθωτούς από την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών 
εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση κα-
θυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, για έξι (6) μή-
νες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο 
εκδηλώθηκαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Κατά το χρο-
νικό διάστημα αναστολής δεν υπολογίζονται πρόσθετα 
τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

γ) Ασφαλιστικές εισφορές των περιπτώσεων α και β, 
που αφορούν μισθωτούς εξοφλούνται σε δώδεκα (12) 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη πρώ-
τη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω 
εξάμηνη αναστολή.

δ) Ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης α, που αφο-
ρούν μη μισθωτούς και έχουν κεφαλαιοποιηθεί εξοφλού-
νται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής 
γενομένης από τη πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον 
οποίο έληξε η ανωτέρω εξάμηνη αναστολή.

Ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης α και β, που 
αφορούν μη μισθωτούς: 

i. οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, που η κατα-
βολή τους έχει ανασταλεί, καθώς και καθυστερούμενες 
ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν κεφαλαιοποιη-
θεί, για τις οποίες ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη από 
την κείμενη νομοθεσία ετήσια διαδικασία εκκαθάρισης 
ασφαλιστικών εισφορών εντός της ανωτέρω περιόδου 
αναστολής, περιλαμβάνονται σε τυχόν χρεωστικό υπό-
λοιπο που προκύπτει από τη διαδικασία ετήσιας εκκαθά-
ρισης. Δόσεις οφειλής από την ετήσια εκκαθάριση, που 
πρέπει να καταβληθούν εντός της ανωτέρω περιόδου 
αναστολής εξοφλούνται σε δώδεκα (12) ισόποσες μη-
νιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη πρώτη του επό-
μενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω εξάμηνη 
αναστολή. Δόσεις οφειλής από την ετήσια εκκαθάριση 
που πρέπει να καταβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου 
αναστολής εξοφλούνται εντός των προβλεπόμενων από 
την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών,

ii. για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, για τις 
οποίες η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
ετήσια διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφο-
ρών δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της ανωτέρω περιόδου 
αναστολής, η καταβολή τους αναστέλλεται μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης και 
εξοφλούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκ-
καθάρισης, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία 
για τη διαχείριση του υπολοίπου εκκαθάρισης.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της πα-
ρούσης μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα 
που έπεται από την έναρξη ισχύος της.

3. Τα πρόσωπα της παρ. 1 που υπάγονται στις ρυθ-
μίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της ανα-
στολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των 
δόσεων, και εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, είναι 
ασφαλιστικά ενήμεροι.

4. Τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και 
κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων και εφό-
σον τηρούνται οι όροι της παρούσης, αναστέλλεται η 
διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Δεν αίρονται 
οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβλη-
θεί. Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του 
α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανα-
στέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών 
αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.

5. Στις ρυθμίσεις της παρούσας υπάγονται τα πρόσω-
πα της παρ. 1 που δεν έχουν υποστεί υλική ζημία στις 
εγκαταστάσεις.

Τα πρόσωπα της παρ. 1 που αποδεδειγμένα έχουν υπο-
στεί ζημιές μπορούν να υπαχθούν είτε στις ρυθμίσεις της 
παρούσας είτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του 
ν. 2256/1994, όπως ισχύει, και της Φ.14/οικ.333/6-3-1998 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 272 Β΄). Μετά την υπαγωγή 
τους σε μία εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή 
η υπαγωγή τους στη δεύτερη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/37318/1926 (2)
Καθορισμός της σφραγίδας του Νομικού Προσώ-
που Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυ-
μία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευ-
τικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 και του άρ-

θρου 7 του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της 
Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπη-
ρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών 
και των εγγράφων τούτων» (ΦΕΚ 108 Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 29 του ν. 4602/2019 
«Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμι-
κού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός 
διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Την 16/4/16-04-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνική Αρχή 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την 
απόφαση αυτή βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. 
και σύμφωνα με το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/41367/2198/
08-05-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. θα εγ-
γραφεί στον κωδικό 64.07 «Έντυπα και Γραφική Ύλη», 
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου  25 του 
ν.  4602/2019 (ΦΕΚ  45  Α΄) με την επωνυμία «Ελληνι-
κή Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» 
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), εφεξής «Αρχή», έχει δική του σφραγίδα για 
τις κατά νόμο ανάγκες λειτουργίας του.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της σφραγίδας έχει 
ως εξής: Είναι στρογγυλή και αποτελείται από τρεις (3) 
επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους. Στον πρώτο (εξω-
τερικό) κύκλο που έχει διάμετρο 0,04 του μέτρου ανα-
γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Στο δεύτερο (ενδιάμεσο) κύκλο ανα-
γράφονται οι λέξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και κάτω από αυτές οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Ο τρίτος 
(εσωτερικός) κύκλος φέρει το έμβλημα της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, σύμφωνα με το πρώτο κατά σειρά (αρι-
στερό) αποτύπωμα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

3. Οι Διευθύνσεις ή συγκεκριμένες Υπηρεσιακές Μονά-
δες δύνανται να τηρούν η καθεμιά τη σφραγίδα της Αρ-
χής, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

4. Οι έξι (6) Περιφερειακές Μονάδες της Αρχής δι-
καιούνται να τηρούν ίδια σφραγίδα. Στον πρώτο (εξω-
τερικό) κύκλο αυτής της σφραγίδας, ο οποίος έχει δι-
άμετρο 0,04 του μέτρου, αναγράφονται με κεφαλαία 
γράμματα οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Στο δεύ-
τερο (ενδιάμεσο) κύκλο αναγράφονται οι λέξεις ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κάτω από αυτές 
οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ και κάτω από αυτές ο τίτλος της 
Περιφερειακής Μονάδας. Ο τρίτος (εσωτερικός) κύκλος 
φέρει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα 
με το δεύτερο κατά σειρά (δεξιό) αποτύπωμα της παρ. 6 
του παρόντος άρθρου.

5. Υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας είναι ο 
Γενικός Διευθυντής της Αρχής. Στην περίπτωση που 
Διεύθυνση ή άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα τηρεί δική της 
σφραγίδα, υπεύθυνος για τη φύλαξη είναι ο Διευθυντής 
ή ο Προϊστάμενος της. Ο Γενικός Διευθυντής ή οι Διευ-
θυντές ή οι Προϊστάμενοι μπορούν ν’ αναθέτουν τη φύ-
λαξη της σφραγίδας, της οποίας έχουν την ευθύνη, σε 
οποιονδήποτε υπάλληλο της Αρχής, κατά την κρίση τους.

6. Οι σφραγίδες που περιγράφονται στις παρ. 2 και 4 
είναι οι εξής:

                              

Άρθρο 2

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

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 3122.1-Τ65/38297 (3)

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδότοιχου πρόσδε-

σης τουριστικών και αλιευτικών σκαφών χερσαίας ζώνης λιμένα Σκοπέλου». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 

Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και 
άλλες διατάξεις».
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β. Του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α΄) «Μεταφορά Συντε-
λεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
δημοσίων Έργων» (άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ), όπως 
αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003 (άρθρο 44 παρ. 1) 
«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

γ. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «…Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής…».

δ. Του π.δ. 13/2018 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/20-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

ε. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-08-2018) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

στ. Την Υ64 απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 3986/τ.Β΄/
14-09-2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο 
Σαντορινιό».

ζ. Το αριθμ. 642/05-10-2018 έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου με συνημμένη την 56/2018 
(Α.Δ.Α.: 63Ψ2ΟΞΤΑ-Φ6Γ) απόφαση του Διοικητικού του 
Συμβουλίου.

η. Το αριθμ. 66389/07-08-2018 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.

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

1. Τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου ως Προϊσταμένη 
Αρχή και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την εκτέλεση του έργου: 
«Αποκατάσταση κρηπιδότοιχου πρόσδεσης τουριστικών 
και αλιευτικών σκαφών χερσαίας ζώνης λιμένα Σκοπέ-
λου», προϋπολογισμού 12.700,00 ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένου 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, 24 Μαΐου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 523 (4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Διοικητή Ψυχιατρι-
κού Νοσοκομείου Αττικής στην Διοικητική Διευ-
θύντρια του Νοσοκομείου. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2690/1999, άρθρο 9.
2. Τον ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 8 περ. 26.
3. Τον ν. 3469/2006 άρθρα 7 και 8.
4. Τον ν. 4509/2017, άρθρο 16.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Διευθύντρια Διοι-
κητικής Υπηρεσίας, Ράικου Χριστίνα, κλάδου ΠΕ Διοικη-
τικού - Οικονομικού, με αναπληρώτριές της:

α) την Υποδιευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας, Κα-
στελιανού Βασιλική, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού,

β) την Υποδιευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας, Πετρέ-
λη Βενετία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού,

να υπογράφει τη χορήγηση των αδειών, που προβλέ-
πονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4509/2017 
και αφορούν την εκτέλεση των θεραπευτικών μέτρων 
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχι-
κής ή διανοητικής διαταραχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαϊδάρι, 28 Μαΐου 2019

Ο Διοικητής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   

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