
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας της νέας μονά-
δας με την επωνυμία «IASIS PHARMACEUTICALS 
HELLAS ABEE» που βρίσκεται στην οδό Αρχιμή-
δους 8-10, θέση «ΤΖΗΜΑ», Τ.Κ. 19400, Δ.Ε. Κρωπί-
ας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Αττική.

2 Υγειονομική περίθαλψη των εν αποστρατεία δι-
καστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος 
των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και των μελών 
των οικογενειών των εν ενεργεία και των εν απο-
στρατεία δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού 
Σώματος των ενόπλων δυνάμεων στα στρατιωτι-
κά νοσοκομεία.

3 Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης των διδασκό-
ντων στα προγράμματα επιμόρφωσης, άθλησης, 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημιουργικής 
απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης 
που υλοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους κρα-
τουμένους στα Καταστήματα Κράτησης.

4 Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης 
του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, από τους 
δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων 
δικαιωμάτων.

5 Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για 
εκτέλεση υπηρεσίας, εντός και εκτός της Επικρά-
τειας, των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλλή-
λων της εταιρείας «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
(ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)» για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ 6.226/68268/929 (1)
   Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας της νέας μονά-

δας με την επωνυμία «IASIS PHARMACEUTICALS 

HELLAS ABEE» που βρίσκεται στην οδό Αρχιμή-

δους 8-10, θέση «ΤΖΗΜΑ», Τ.Κ. 19400, Δ.Ε. Κρω-

πίας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Αττική. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄) «Απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις».

β) Του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230Α΄) «Νέο θεσμικό πλαίσιο 
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις».

γ) Του ν.  4512/2018 (ΦΕΚ  5Α΄) «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις».

δ) Του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105Α΄) «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις».

ε) Του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομη-
χανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α΄).

στ) Του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ζ) Του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3Α΄).

η) Του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197Α΄).

θ) Του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 176Α΄).

ι) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).

ια) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208Α΄).

ιβ) Του π.δ.  125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210), του 
π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 116Α΄), του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37) και του 
88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 160).

ιγ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192Α΄).

ιδ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148Α΄).

ιε) Της αριθμ. Υ59/2018 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα 
(ΦΕΚ 3818Β΄).

ιστ) Την αριθμ. Υ385/2018 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί 
ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 
στον Απόστολο Μακρυκώστα.

ιζ) Την αριθμ. οικ. 15597/22.4.2015 απόφαση του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους Γενικών 
Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, 
στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γενικής Γραμμα-
τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 689Β΄).

ιη) Την απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012/17.1.2012 του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 
(Α΄ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών 
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρό-
τηση» (Β΄ 158) όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπουρ-
γικές αποφάσεις 5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ  60Β΄) και 
64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278Β΄).

2. Την αριθμ. Φ6.226/οικ.38046/535/3.4.2018 απόφα-
ση χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης της νέας μονά-
δας με την επωνυμία «IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS 
ABEE».

3. Το αριθμ. 2291/8-5-2017 έγγραφο της υπηρεσίας 
Δόμησης Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας με θέμα 
«Επιτρεπόμενες χρήσεις γης» με συνημμένο τοπογρα-
φικό.

4. Την αριθμ. οικ. 87000/4747/17/02.11.2017 (ΑΔΑ: 
ΨΤΤΚΟΡ1Κ-ΧΘΞ) απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντι-
κών Όρων, της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής και Χω-
ρικού Σχεδιασμού Αττικής και την αριθμ. οικ. 44524/ 
19314/19/08.05.2019 (ΑΔΑ: 6Σ0ΙΟΡ1Κ-Ι3Τ) τροποποί-
ηση αυτής.

5. Την με αριθμό 82/18/9-5-2018 άδεια δόμησης και 
την με αριθμό 215/2018 αναθεώρηση αυτής από την 
Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας.

6. Το αριθμ. 41536/523/Φ.6.226/12.4.2019 ερωτηματο-
λόγιο για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας της εταιρείας 
και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

7. Την αριθμ. 45989/640/30/04/2018 απόφασης Συ-
γκρότησης Οργάνου Ελέγχου.

8. Το με αριθμ. 39454/495/8.4.2019 υπογεγραμμένο 
παράρτημα ερωτηματολογίου και σχέδιο κάτοψης υπό-
δειξης μέτρων πυροπροστασίας.

9. Τα αριθμ. 39746/522/09.04.2019 και 57112/752/ 
29.05.2019 εισερχόμενα έγγραφα της εταιρίας περί κα-
ταβολής του σχετικού παραβόλου.

10. Την με αρ. 3333284/21.4.2016 Δήλωση-Βεβαίωση 
περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013.

11. Την αριθμ. Φ6.226/64918/882/19.6.2019 Έκθεση 
Οργάνου Ελέγχου.

12. Την αριθμ. 54688/22.05.2019 θετική γνωμοδότηση 
του ΕΟΦ.

13. Το από 21/06/2019 εισηγητικό σημείωμα της υπη-
ρεσίας.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε έγκριση λειτουργίας αορίστου χρόνου 
(εκτός από τα τμήματα του κτιρίου που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 4178/2013 για τα οποία η παρούσα 
ισχύει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών δηλα-
δή μέχρι τις 21-4-2046) στην νέα μονάδα της εταιρείας 
με την επωνυμία «IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS 
A.B.E.E.», σύμφωνα με τα στοιχεία του ερωτηματολο-
γίου, των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί και τα 
σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία 
μας και συνοδεύουν την παρούσα.

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ - Ερωτηματολόγιο (αρ. πρωτ.):
Α.Π. 41536/523/Φ.6.226/12.4.2019.
II. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: Φ.6.226.
III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «IASIS PHARMACEUTICALS 

HELLAS A.B.E.E.» ΑΦΜ: 094141552.
IV. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΑΔ 

2008): Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων (21.20).
V. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΟΧΛΗΣΗΣ (Σύμφωνα με την 

κοινή υπουργική απόφαση οικ.3137/191/Φ.15/12): 
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α/α: 105 «Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων», 
Χαμηλή (<10 ΜΤ/ημέρα).

VI. ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
1958/12 (ΦΕΚ Β΄ 21)): Ομάδα 9η, α/α: 99 «Παραγωγή βα-
σικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων», Υποκατηγορία Α2.

VII. ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Γήπεδο συνολικής έκτασης 
42.058,31 τ.μ. όπως αυτό απεικονίζεται με στοιχεία Α1 
... 36 και αντίστοιχες συντεταγμένες στο θεωρημένο το-
πογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την αριθμ. 2291/
8-5-2017 βεβαίωση χρήσεων γης της Υπηρεσίας Δό-
μησης του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Νομού 
Αττικής.

VIII. Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Αρχιμήδους 8-10, θέση 
«ΤΖΗΜΑ», Τ.Κ. 19400, Δ.Ε. Κρωπίας, Π.Ε. Ανατολικής Ατ-
τικής, Αττική.

IX. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ: Η αριθμ. 2291/8-5-2017 βεβαίωση 
χρήσεων γης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μαρ-
κοπούλου-Μεσογαίας, Νομού Αττικής με θεωρημένο 
τοπογραφικό διάγραμμα.

Χ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (Σύμφωνα με τα θεωρημένα από την Υπηρε-
σία, με αριθμ. ΜΗΧ1,2,3,4 σχεδιαγράμματα και την αριθμ. 
217174/4.2019 Μελέτη Εγκατάστασης):

Παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός:
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

ΙΣΧΥΣ 
(KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 
(KW)

ΑΞΙΑ (ευρώ)

Παραγωγική 
ισχύς 

εξοπλισμού
496,7 10,00 3.711.800,00

Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος/
εξυπηρέτησης κτιρίου:

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 
(KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 
(KW)

ΑΞΙΑ (ευρώ)

Ισχύς 
εξοπλισμού 
προστασίας 

περιβάλλοντος

61,50 0,00 118.000,00

Ισχύς 
εξοπλισμού 
βελτίωσης 
συνθηκών 
εργασίας

687,45 63,00 571.300,00

Ισχύς 
εξοπλισμού 

εξυπηρέτησης 
κτιρίων (1.730 

KVA)

- - 43.000,00

Ισχύς 
εξοπλισμού 

πυροπροστασίας
274,20 0,00 46.000,00

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 
(KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 
(KW)

ΑΞΙΑ (ευρώ)

Σύνολα 1.519,85 73,00 4.490.100,00

XI. α) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ: ΟΧΙ
β) ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: ΝΑΙ, Κατηγορίας Γ (Cert. No 

10.07.0648/17.1.2018),
Τύπος Δ-650, 650kg/h, 12barg
XII. α) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΟΧΙ β) ΦΙΑΛΕΣ: ΟΧΙ
XIII. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ: ΝΑΙ, ένα (1) εφεδρι-

κό ισχύος 88 kVA
XIV. ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ: ΟΧΙ
XV. ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ: ΝΑΙ
XVI. ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (Σύμφωνα 

με τα θεωρημένα από την Υπηρεσία με αριθμ. Τ1, Α1, Α6, 
Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12 σχεδιαγράμματα): 7.941,13 τ.μ.

α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 4074,06 τ.μ.
β) ΓΡΑΦΕΙΑ: 631,07 τ.μ.
γ) ΑΠΟΘΗΚΕΣ: 3236,00 τ.μ.
2. ΟΡΟΙ
Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της 

τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και 
ειδικότερα με τους εξής όρους:

α. Να ληφθούν και να διατηρούνται σε καλή κατάστα-
ση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία 
των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα 
προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξα-
σφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο 
εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κ.τ.λ.)

β. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του 
υπουργείου εργασίας διατάξεις.

γ. Να τηρείται το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
«Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση αριθμ. 
Φ7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 470), όπως ισχύει, και 
ο εξοπλισμός της μονάδας να καλύπτει τις απαιτήσεις 
ασφάλειας όλων των σχετικών διατάξεων της εθνικής 
νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(σήμανση CE).

δ. Να γίνεται ο έλεγχος και η συντήρηση των ηλεκτρι-
κών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να ενημε-
ρώνονται τα σχετικά βιβλία.

ε. Να απασχολείται το προβλεπόμενο από την κείμενη 
νομοθεσία τεχνικό προσωπικό.

στ. Ο φορέας να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους 
της με Α.Π. οικ. 87000/4747/17/02.11.2017 (ΑΔΑ: 
ΨΤΤΚΟΡ1Κ-ΧΘΞ) απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων, της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής και Χωρικού 
Σχεδιασμού Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 
οικ. 44524/19314/19/08.05.2019 (ΑΔΑ: 6Σ0ΙΟΡ1Κ-Ι3Τ) 
απόφαση και εν γένει τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, καθώς και να προβεί σε ανανέωση αυτής 
πριν την ημερομηνία λήξη της (2.11.2027).

ζ. Να τηρούνται τα αντίστοιχα για την κατηγορία κιν-
δύνου πυρκαγιάς που ανήκει η εγκατάσταση μέτρα πυ-
ροπροστασίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της αριθμ.  
Α.Π. 136860/1673/Φ15/18.12.2018 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 6210) «Μέτρα και μέσα πυροπρο-
στασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων».

η. Η ατμογεννήτρια της μονάδας θα πρέπει να είναι εφο-
διασμένη με πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής σε ισχύ.
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θ. Στο τμήμα του οικοπέδου που βρίσκεται στη ζώνη 
Γ2 (αγροτική χρήση) δεν θα πραγματοποιηθεί καμία 
δραστηριότητα.

ι. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να υφίστανται νόμιμα 
σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία και 
να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της 
μονάδας.

ια. Για τα τμήματα των κτιρίων που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 4178/2013 υποβλήθηκε η με α/α 
3333284 δήλωση ένταξης στην οποία βεβαιώνεται η 
εξόφληση του σχετικού προστίμου.

ιβ. Οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισμός του άρ-
θρου 17 παρ. 9 και 10 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Β΄ 230), 
απαιτεί νέα έγκριση.

ιγ. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επι-
χείρησης από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση 
από άλλες διατάξεις.

ιδ. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει 
την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην 
ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα δια-
πιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός 
των ως άνω διατάξεων.

ιε. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ  Α΄ 143) και της υπουργικής απόφασης αριθμ. 
484/36/Φ.15/17.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 230), η παρούσα άδεια 
ανακαλείται με σχετική απόφαση, όταν δεν πληρούνται 
οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019 

Με εντολή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ

Ο Υπουργός Υγείας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

Ι

   Αριθμ. Φ. 700/115/406122/Σ. 367 (2)
Υγειονομική περίθαλψη των εν αποστρατεία δι-

καστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος 

των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και των μελών 

των οικογενειών των εν ενεργεία και των εν απο-

στρατεία δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού 

Σώματος των ενόπλων δυνάμεων στα στρατιω-

τικά νοσοκομεία. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 154/1975 «Περί υγει-

ονομικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των μελών 
οικογενειών των» (Α΄ 185).

2. Την αριθμ. Υ68/17-9-2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 4085), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ25/8-4-2019 από-
φαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της απόφασης 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 1218).

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ. 299/ 
2019 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατά-
ξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υγειονομική περίθαλψη των εν αποστρατεία 
δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος 
των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και των μελών 
των οικογενειών των εν ενεργεία και των εν 
αποστρατεία δικαστικών λειτουργών του 
Δικαστικού Σώματος των ενόπλων δυνάμεων

1. Στους εν αποστρατεία δικαστικούς λειτουργούς του 
Δικαστικού Σώματος των ενόπλων δυνάμεων καθώς και 
στα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και των εν 
αποστρατεία δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού 
Σώματος των ενόπλων δυνάμεων, μπορεί να παρέχεται 
υγειονομική περίθαλψη, εφόσον υπάρχει σχετική ευχέ-
ρεια, σε οποιοδήποτε στρατιωτικό νοσοκομείο.

2. Κατά την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την 
προτεραιότητα των δικαιούχων εν ενεργεία στρατιωτι-
κών έναντι των υπολοίπων κατηγοριών δικαιουμένων 
περίθαλψης.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 2358 οικ. (3)
Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης των διδασκό-

ντων στα προγράμματα επιμόρφωσης, άθλησης, 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημιουργικής 

απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης 

που υλοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά-

νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους κρα-

τουμένους στα Καταστήματα Κράτησης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 34 παρ. 1 και 4 του ν. 2776/1999 «Σω-

φρονιστικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 291), όπως ισχύει,
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2. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
143), όπως ισχύει,

3. το άρθρο 117 του από 28.09.1935 ν.δ. «Περί οργα-
νώσεως σωφρονιστικού προσωπικού και διαχειρίσεως 
Φυλακών (ΦΕΚ Α΄433),

4. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),

5. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145),

6. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(ΦΕΚ Α΄ 136), όπως ισχύει,

7. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 160),

8. της Υ29/08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).

Β. Το γεγονός ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρ-
φωσης, άθλησης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημι-
ουργικής απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης 
είναι αναγκαία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των κρα-
τουμένων, την αξιοποίηση του χρόνου κράτησης και την 
προετοιμασία της κοινωνικής τους επανένταξης.

Γ. Το γεγονός ότι η παρούσα προκαλεί ετήσια δαπάνη 
έως 60.000 ευρώ η οποία καλύπτεται από το λογαριασμό 
«Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» ή από άλλες πηγές 
χρηματοδότησης του ΥΔΔΑΔ.

Δ. Τις αριθμ. ΔΥ/02.10.2018 και Β1.ΦΙ.22/30548/ 
21.05.2019 Εισηγήσεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

Άρθρο Μόνο
Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης

Η ωριαία αποζημίωση που καταβάλλεται στο διδα-
κτικό προσωπικό των προγραμμάτων επιμόρφωσης, 
άθλησης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημιουργι-
κής απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης που 
υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 του 
ν. 2776/ 1999 (ΦΕΚ Α΄ 291) «Σωφρονιστικός Κώδικας», 
όπως ισχύει, εντός των Καταστημάτων Κράτησης από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων καθορίζεται όπως παρακάτω: 

α) Μέλη ΔΕΠ: 
Ι. Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. είκοσι επτά (27) ευρώ.
II. Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. εικοσιπέντε (25) 

ευρώ.
III. Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι και λοιπά μέλη ΔΕΠ 

είκοσι τρία (23) ευρώ.
β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι δι-

δακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.
γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι με-

ταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) ευρώ.

δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε 
(15) ευρώ.

ε) Εμπειροτέχνες, δεκατέσσερα (14) ευρώ.
στ) Μη πτυχιούχοι, δώδεκα (12) ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019 

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αναπληρωτής Υπουργός
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685  (4)
Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης 

του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, από τους 

δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων 

δικαιωμάτων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση 

για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία 
έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 114) και ειδικότερα του άρθρου 2 
παρ. 5, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις.» (Α΄ 5), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των 
διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 156).

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

6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού (Α΄ 114).
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160), όπως ισχύει.

9. Την αριθμ. Υ2/22-9-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2076).

10. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

11. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/62080/8993/2018 «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γεώργιο Δημαρά» (Β΄ 4201).

12. Τις διατάξεις του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβα-
σης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενι-
κού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελε-
στών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και 
άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 27, (ΦΕΚ Α΄ 78).

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Α. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους 
εσωτερικού από την 9 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμ-
βρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται 
στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες 
συμβάσεις:

1. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ1-14 «Μελέτη Κτημα-
τογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου 
στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίου Κωνσταντί-
νου, Αγρινίου, Θεστιέων (πρώην κοινότητες Καινουργίου, 
Προσηλίων), Νεάπολης και Παραβόλας και στις Κοινό-
τητες Αγίου Νικολάου, Δοκιμίου, Καμαρούλας, Νέας 
Αβόρανης και Παναιτωλίου της Περιφερειακής Ενότη-
τας Αιτωλίας και Ακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»».

2. Με τη Σύμβαση ΚΤ5-20 «Μελέτη Κτηματογράφησης 
και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου».

Β. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ-
σεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους 
κατοίκους εσωτερικού από την 11 Ιουλίου 2019 μέχρι 
την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτημα-
τογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω 
αναφερόμενες συμβάσεις:

1. Με τη σύμβαση ΚΤ5-32 «Μελέτη Κτηματογράφησης 
και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των 
Καλλικρατικών Δήμων Γόρτυνας, Φαιστού, Μινώα Πεδι-
άδας, Αρχανών - Αστερουσίων και Βιάννου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης».

Γ. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ-
σεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους 
κατοίκους εσωτερικού από την 16 Ιουλίου 2019 μέχρι 
την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτημα-

τογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω 
αναφερόμενες συμβάσεις:

1. Με τη σύμβαση ΚΤ5-01 «Μελέτη Κτηματογράφησης 
και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Ξάνθης της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

2. Με τη σύμβαση ΚΤ5-05 «Μελέτη Κτηματογράφησης 
και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Με τη σύμβαση ΚΤ5-07 «Μελέτη Κτηματογράφησης 
και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

4. Με τη σύμβαση ΚΤ5-25 «Μελέτη Κτηματογράφησης 
και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Δ. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ-
σεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους 
κατοίκους εσωτερικού από την 23 Ιουλίου 2019 μέχρι 
την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτημα-
τογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω 
αναφερόμενες συμβάσεις:

1. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-14 «Μελέτη Κτημα-
τογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για 
τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

2. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-17 «Μελέτη Κτημα-
τογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για 
τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ε. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ-
σεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους 
κατοίκους εσωτερικού από την 30 Ιουλίου 2019 μέχρι 
την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτημα-
τογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω 
αναφερόμενες συμβάσεις:

1. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-18 «Μελέτη Κτημα-
τογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για 
τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019 

Ο Υφυπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
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Αριθμ. ΔΠΔΑ/31925/2276/Φ.ΣΤΑΣΥ (5)
   Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομέ-

νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός και εκτός της Επι-

κράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλ-

λήλων της εταιρείας «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)» για το έτος 2019. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 «Αναδιάρθρωση δημόσιων αστι-

κών συγκοινωνιών Μετασχηματισμός εταιρειών» του 
ν. 3920/2011 (Α΄ 33) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανά-
πτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),

γ) των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α΄ της Υποπα-
ραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης»,

δ) του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες»,

ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

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

ζ) του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών» και

η) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του 
ν. 4549/2018 (Α΄ 105).

2. Τις αριθμ. αποφάσεις:
α) Υ29/8-10-2015 (Β΄ 2168) του Πρωθυπουργού «Ανά-

θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», 

β) ΔΠΔΑ/16985/1209/Φ.ΣΤΑΣΥ/21-3-2019 (Β΄ 1039) κοι-
νή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του εποπτευό-
μενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
"ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)"» και 

γ) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (Β΄ 23) του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Στοχοθεσία - Πρό-
γραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση 
εκτέλεσης», όπως τροποποιημένη ισχύει.

3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6) «Εκτέλε-

ση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019», 
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέ-

σεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και 
γ) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-

4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύ-
σεων».

4. Το αριθμ. 22836/20-12-2018 έγγραφο της εταιρεί-
ας «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)», την 
αριθμ. 3116/14-12-2018 απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου κατά την 865η συνεδρίασή του και το από 
18-4-2019 ηλεκτρονικό της μήνυμα.

5. Το αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ.87091/4988/Φ.ΓΕΝ.ΟΕΜ./
13-11-2018 έγγραφο και το από 29-3-2019 ηλεκτρονικό 
μήνυμα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιο-
νομικών Αναφορών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

6. Την από 23-4-2019 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 70.000,00 € πε-
ρίπου (κωδικός 64.01) και 150.000,00 € περίπου (κωδικός 
15.00) για το τρέχον οικονομικό έτος και θα βαρύνει τον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας, σύμφωνα 
με το αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ.32554/2291/Φ.ΣΤΑΣΥ/22-4-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

8. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού της εται-
ρείας "ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.", για την επίτευξη της αποτελεσματικό-
τερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου 
από την εταιρεία έργου:

α) με τη συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια και σεμινά-
ρια, εντός και εκτός της Επικράτειας, καθώς και

β) με τη συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα για 
έργα στο εξωτερικό στο πλαίσιο της εξωστρέφειας ελ-
ληνικών δημόσιων επιχειρήσεων σε αγορές εκτός της 
χώρας, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμε-
νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός 
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και 
των υπαλλήλων της εταιρείας "ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩ-
ΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)", για το έτος 2019, ως κατωτέρω:

1. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ., μέχρι είκοσι (20) ημέρες με 
την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4336/2015.

2. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, μέχρι 
σαράντα (40) ημέρες με την επιφύλαξη της παρ. 7 του 
άρθρου 6 του ν. 4336/2015.

3. Για τα πέντε (5) λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, μέχρι δέκα (10) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

4. Για πέντε (5) Γενικούς Διευθυντές, μέχρι είκοσι (20) 
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

5. Για έντεκα (11) Διευθυντές, μέχρι δέκα (10) ημέρες 
για έκαστο εξ αυτών.

6. Για δεκαπέντε (15) Διοικητικούς υπαλλήλους και 
Τεχνικούς, μέχρι δέκα (10) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

7. Για εβδομήντα πέντε (75) υπαλλήλους, μέχρι (1) ημέ-
ρα για έκαστο εξ αυτών.
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Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις 
εκτός έδρας του προσωπικού της εταιρείας «ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)», εντός και εκτός της 
Επικράτειας, έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋ-
πολογισμό της εταιρείας για το τρέχον οικονομικό έτος.

Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί εντός του έτους 2019, μέχρι της δημοσίευ-
σης της παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός 
έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027080207190008*
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