
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης Φ.151/ 
43612/Α5/15.03.2018 (ΦΕΚ 983 Β’) «Πρόσβαση 
αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε 
Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις 
Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων 
Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώ-
τερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλά-
κων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της 
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για 
ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού ει-
σακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημί-
ων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού 
κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

2 Συμπλήρωση των διατάξεων της 10645/ΓΔ4/
22-1-2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφασης.

3 Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Οικονομικών.

4 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του φορέα 
του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 με την επωνυμία «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΕΛΒΟ ΑΕ)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 153/80589/Α5 (1)
    Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης Φ.151/ 

43612/Α5/15.03.2018 (ΦΕΚ 983 Β') «Πρόσβαση 

αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 

σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύν-

σεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώ-

τερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των 

Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών 

των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλά-

κων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της 

Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για 

ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού ει-

σακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημί-

ων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού 

κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής, κατ' εξαίρεση για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφίων α), β), γ) της παρ. 3 καθώς 

και της παρ 4 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν.4310/2014 
(ΦΕΚ 258 Α'), με το άρθρο 66 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α')
και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α').

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν.4342/2015 (ΦΕΚ 
143 Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ... και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 
(ΦΕΚ 193 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 
του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α') και με το άρθρο 8 του 
ν.4327/2015 (ΦΕΚ 150 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 51 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α') και με το άρθρο 
66 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α') και όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 13 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α'), το άρθρο 12 
του ν.4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α') και την παρ. 1 του άρθρου 
28 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α').

4. Την αριθμ. 26589/Α5/16-2-2017 απόφαση ορισμού 
της Τριμελούς Επιτροπής.

5. Την αριθμ. Φ.151/159838/Α5 (ΦΕΚ 3392 Β')/
27-09-2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός πανελ-
λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγ-
γελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση σχολικού έτους 2017-2018».

6. Την αριθμ. Φ6/162684/Δ4 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερήσιων 
ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α' 83) για το σχολικό έτος 2017-
2018» (ΦΕΚ 3588 Β΄/11-10-2017).

7. Την αριθμ. Φ6/162681/Δ4 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ' τάξης Εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (Α' 193) για το σχολικό έτος 2017-
2018» (ΦΕΚ 3602 Β΄/12-10-2017).

8. Την αριθμ. Φ2/220509/Δ4 υπουργική απόφαση 
«Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής 
Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ' τάξης 
Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων 
και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας» κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 4 (παρ. 3) του ν.4473/2017 (Α'78).

9. Την αριθμ. Φ.151/43612/Α5 (ΦΕΚ 983 Β')/20-03-2018 
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελ-
ματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισα-
γωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), 
των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της 
Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπο-
ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του 
συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των 
Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού 
αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019».

10. Το αριθμ. 38/28-9-2017 απόσπασμα πρακτικού του 
ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018.

11. Την από 2/10/2017 εισήγηση της Τριμελούς Επι-
τροπής σχετικά με τον καθορισμό των πανελλαδικά 
εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού 
Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
σχολ. έτους 2017-2018.

12. Το από 6-3-2018 πρακτικό της Τριμελούς Επιτρο-
πής, σχετικά με τις αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπι-

στημίων και ΤΕΙ με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. καθώς και των 
διαδικασιών πρόσβασης για το σχολ. έτος 2017-2018.

13. Το αριθμ. 36 Α'/Δ4/16-2-2018 Υπηρεσιακό Σημείω-
μα του Τμήματος Α' της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διαβίβαση πρότασης σχετικά με 
τον τρόπο αξιολόγησης πανελλαδικών εξεταζόμενων 
μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.».

14. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουρ-
γών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210 Α΄) και την αριθμ. 201408/
Υ1 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπα-
ξεβανάκη».

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α'), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

16. Την με αριθμ. Φ.1/Γ/114/78932/Β1 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε

1. Στο τέλος της περίπτωσης α του μέρους Β του άρ-
θρου 5, πριν από την τελευταία φράση συμπληρώνεται 
η πρόταση: «Το Μηχανογραφικό Δελτίο των υποψηφίων 
του ν. 3475/2006 και του ν. 4186/2013 για το 10% των 
θέσεων εισαγωγής κατά τα έτη 2018 και 2019, χωρίς νέα 
εξέταση, θα αναπροσαρμοστεί με βάση την κατανομή 
σε τομείς του ν. 4386/2016».

2. Μετά το τέλος του πίνακα του άρθρου 20 με τον 
οποίο καθορίζονται οι αντιστοιχίες των Τομέων των 
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄83) με τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ. 
του ν. 4186/2013 (Α΄193) καθώς και με τους Τομείς/Κλά-
δους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προβλέπεται 
σε άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις παρελθόντων 
ετών, συμπληρώνεται η φράση: «Με βάση τον ανωτέρω 
πίνακα αντιστοιχιών θα προσαρμοστούν τα μηχανογρα-
φικά δελτία των υποψηφίων για το 10% των θέσεων ει-
σαγωγής κατά τα έτη 2018 και 2019, χωρίς νέα εξέταση.»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ 

Ι

     Αριθμ. 80890/ΓΔ4 (2)
Συμπλήρωση των διατάξεων της 10645/ΓΔ4/

22-1-2018 (Β' 120) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 

89, καθώς και της περιπτ. α΄ της παρ. 15 του άρθρου 83 
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του ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 42 και της 
παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄167) «Δομή και 
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του
ν. 3475/2006 (Α΄146) «Οργάνωση και λειτουργία της 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλ-
λες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του 
άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄71).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 24 της αριθμ. 10645/
ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφασης «Εγγρα-
φές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της 
σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).

7. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

9. Την αριθμ. 201408/Υ1/16/2016 (Β΄ 3818) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δη-
μήτριο Μπαξεβανάκη». 

10. Την αριθμ. 180763/Γ1/2017 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΥΟΔΔ 536) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

11. Την αριθμ. Φ.1/Γ/100/70158/Β1/03-05-2018 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. 

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

1. Στο κεφάλαιο Β του άρθρου 9, παράγραφος 1, της 
αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφα-
σης προστίθενται στο τέλος της φράσης «Κατ’ εξαίρεση 
πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι 
την έναρξη των μαθημάτων» οι λέξεις «σε λειτουργούντα 
τμήματα». 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 προστίθεται περίπτωση 
ως ακολούθως: η) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίες 
οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπε-
ραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται από τον 
οικείο Περιφερειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς που βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα δε 

λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό φοίτησης 
μαθητών/τριών εφόσον αυτοί/αυτές χρησιμοποιούν τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβούν στο σχολείο.

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2/39502/0004 (3)
Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 

(Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α'26) όπως αντι-
καταστάθηκαν με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α'33) 
και ισχύουν, 

β) 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, 

γ) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α'131), όπως ισχύει,

δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α' 112), όπως ισχύει,

ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α'45), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α'181),

ζ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-5-2017
 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
με θέμα: Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδι-
κα, όπως ισχύει. (ΑΔΑ:6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ)

3. Την αριθμ. 2/37426/ΔΠΔΑ/15.05.2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την 
οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση ούτε στον προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος 
οικονομικού έτους, ούτε στο ΜΠΔΣ 2018-2021.

4. Την ανάγκη σύστασης του Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών το 
οποίο θα είναι αρμόδιο: α) για την επιλογή προϊσταμέ-
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νων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ 
Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας 
και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων 
του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα για την επιλογή 
των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικής μονάδας.

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

Α.1. Συνίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών, Συμ-
βούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι 
αρμόδιο: α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης 
ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμή-
ματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) για τη διεξα-
γωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του 
Υπαλληλικού Κώδικα για την επιλογή των προϊσταμένων 
Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.

2. Το Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α) ένα (1) Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονο-

μικών
β) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του 

Υπουργείου Οικονομικών
γ) ένα (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους και
δ) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), εκ των οποίων ο ένας ορίζεται
Πρόεδρος
Τα μέλη ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι 

οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά 
μέλη.

Β. Γραμματέας του Σ.Ε.Π. και αναπληρωτής του ορίζο-
νται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγο-
ρίας ΠΕ με βαθμό Α'.

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

        Αριθμ. 2/7369/ΔΕΦ (4)
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του φο-

ρέα του Κεφ. Α' του ν.3429/2005 με την επωνυ-

μία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 

(ΕΛΒΟ ΑΕ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρ-

χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

β) των άρθρων 7, 8 10 και 14α του ν. 3429/2005 
(ΦΕΚ 314 Α΄) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
(Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως ισχύει,

γ) της Υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α')
«Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικρα-
τείας», όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 43 του 
ν. 4484/2017 (Α'110),

δ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α') και ισχύει, καθώς και του άρ-
θρου μόνου του ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α') «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2015-2018», καθώς και του μέρους Ζ' του ν. 4472/2017 
(Α΄ 74) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2018-2021»,

ε) της περ. 3β της Υποπαρ. Γ.2. του άρθρου πρώτου 
του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 41, παρ. 2 του ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄),

στ) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 περί ανασύστα-
σης του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213 Α΄) όπως 
έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 
4 και του π.δ. 189/2009 «Κα&ορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄),

ζ) του αριθμ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) προεδρικού δια-
τάγματος «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» 
και ιδίως το άρθρο 2,

η) της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 «της Γενι-
κής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών προΐστα-
ται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον Υπουργό. 
Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητικού Γραμ-
ματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α' του
ν. 4369/2016 (Α'33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμματέα, 
Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 
Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων»,

θ) την αριθμ. 2/30508/0004/05.05.2015 (ΦΕΚ 785 Β΄) 
απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότη-
σης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς 
Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυ-
τούς οργανικών μονάδων καθώς και τους Προϊσταμέ-
νους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας 
στον Υπουργό Οικονομικών,

ι) την αριθμ. ΕΜΠ 1020/0004 (ΦΕΚ 757 Υ.Ο.Δ.Δ.) από-
φαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικη-
τικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών,

ια) την αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/09.01.2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία  - 
Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολού-
θηση εκτέλεσης» (ΦΕΚ 23 Β'), όπως ισχύει,

ιβ) την αριθμ. 2/2176/ΔΠΓΚ/09.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827) 
εγκύκλιο εκτέλεσης Π/Υ Γεν. Κυβέρνησης οικ. έτους 2018.

2. Το με αριθμ. 2/8427/ΔΕΦ/01.02.2018 έγγραφο 
της Υπηρεσίας μας, καθώς και τα από 15/12/2017 και 
19/01/2018 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
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σχετικά με την κατάρτιση και την ορθή εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού του εποπτευόμενου φορέα, εντός των ορί-
ων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά.

3. Την αριθμ. 2/8427/10.05.2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία έχει εγ-
γραφεί πίστωση ύψους 4.275.932,00 ευρώ, με ποσοστό 
διάθεσης 100%, στον ΚΑΕ 5239 του Ειδικού Φορέα ΕΦ 
23-200, για το οικονομικό έτος 2018.

4. Την αριθμ. 191/2014 δικαστική απόφαση του Εφε-
τείου Θεσσαλονίκης, με την οποία η ΕΛΒΟ τέθηκε, μετά 
από πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου, σε καθεστώς 
Ειδικής Εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του ιδίου νόμου 
με εκκαθαριστή την ανώνυμη εταιρία, με την επωνυμία 
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

5. Τις από 30/05/2014, 31/12/2015 και 31/12/2016 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ειδικού εκκαθαριστή 
και παράταση, διάρκειας αυτής αντίστοιχα, μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

6. Τα αριθμ. 2/89778/14.12.2017 και 2/4121/ΔΠΓΚ/ 
16.01.2018, έγγραφα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών, ανα-
φορικά με τις διαδικασίες έγκρισης του προϋπολογισμού 
2018 της ΕΛΒΟ ΑΕ.

7. Το από 14 /05/2018, εισηγητικό σημείωμα της Γενι-
κής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονομικών, περί τήρησης των διαδικασιών του άρθρου 
54 του ν. 4270/2014.

8. Ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 του κά-
τωθι εποπτευόμενου φορέα του Κεφ. Α' του ν. 3429/2005, 
τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με 
το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ΕSΑ, 
έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΟΔΑ 
(ποσά σε 

€)

ΕΞΟΔΑ 
(ποσά σε 

€)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
(ποσά σε 

€)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.(ΕΛΒΟ ΑΕ)

4.759.632 4.759.632 0,00

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό 
και οι δαπάνες μη μισθολογικών παροχών αποτυπώνο-
νται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν ανα-
πόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

3. Ο εν λόγω φορέας υποχρεούται όπως συνεργαστεί 
με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών ώστε να εξειδικευθούν σε 
μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και 
εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς των 
συνημμένων πινάκων, καθώς για τις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα-
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02018152205180008*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαΐου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων

ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ    
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