
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Επιμόρφωση 
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο».

2 Καθορισμός υπερωριακής εργασίας, πέραν από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και καθο-
ρισμός υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας και είτε καθ΄ υπέρβαση αυτής, στο 
Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.

3 Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/ 
13.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4488) υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στή-
ριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφο-
ρών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδι-
κασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά 
ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και 
διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, 
στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προ-
σφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται 
σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-
ρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού 
Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 
του άρθρου 7 του ν. 4414/2016».

4 Έγκριση ανάθεσης διαδικασίας σύναψης του Έρ-
γου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελλοπονή-
σου τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Σουληνάρι-Πυ-
λος-Παράκαμψη Πύλου-Μεθώνη», δυνάμει του 
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 
180 του ν.  4412/2016, στην Ε.Υ.Δ.Ε./ΚΣΕΣΠ της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 4776 (1)
Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Επιμόρ-

φωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των 

ΠΕΚΕΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) «Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020 [...]», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 58, 
όπως ισχύει.

4. Τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 
υπουργική απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης», όπως 
ισχύει.

5. Τον ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) και ειδικότερα την 
παρ. 8 του άρθρου 6 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα "Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 6 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015)
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265)» 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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περί μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Εκπαιδευτικών Δράσεων σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Το-
μέα Παιδείας».

8. Το άρθ. 50 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α) με το οποίο 
συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α) «Περί πα-
ροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» όπως συμπληρώ-
θηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α).

10. Την αριθμ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β/
19-5-2016) κοινή υπουργική απόφαση περί «Αναδιάρ-
θρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Τομέα 
Παιδείας" [...]».

11. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών», και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29-8-2018) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

12. Την με αριθμ. 91589/2018 (ΦΕΚ 3814 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη».

13. Τον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α), και ειδικότερα την 
υποπαράγραφο Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 
κι εκτός επικράτειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Τον ν. 4412 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) περί Δημό-
σιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

15. Τον ν. 4547/2018 (Α΄102/12.06.2018) «Αναδιοργά-
νωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

16. Την αριθμ. 4854/20-9-2018(ΑΔΑ: 6ΠΖΗ465ΧΙ8-
ΖΨΜ) απόφαση Ένταξης της πράξης «Επιμόρφωση Συ-
ντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» με κωδικό 
ΟΠΣ 5032528, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά-
θηση 2014-2020».

17. Το Τεχνικό Δελτίο της ανωτέρω εγκεκριμένης πράξης.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση θα προ-

κληθεί δαπάνη ύψους 226.500,00 ευρώ, η οποία καλύ-
πτεται από τον Προϋπολογισμό της πράξης «Επιμόρφω-
ση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» με 
κωδικό ΟΠΣ 5032528, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-
2020, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Επι-
μόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ-
ΚΕΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματο-
δότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ως εξής:

Πλαίσιο ένταξης
Η πράξη «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού 

Έργου των ΠΕΚΕΣ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευ-
ση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση 
(6,8,9).10.1 α: «Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πο-
λιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές διαπολιτισμικές 
δράσεις-Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλι-
κό-Δράσεις επιμόρφωσης» και ειδικότερα του Ειδικού 
Στόχου 10.1.3 «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών».

Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση της πράξης εί-
ναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ως Δικαιούχος της πράξης ορίζεται η Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας, του ΥΠΠΕΘ.

Στόχος
Στόχος της Δράσης είναι η επιμόρφωση των Συντονι-

στών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) που θα στελεχώσουν 
τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ-
ΚΕΣ) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), σύμφωνα με 
τον ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α), η αποστολή των οποί-
ων είναι, μεταξύ άλλων, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, 
η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του 
εκπαιδευτικού έργου, η επιστημονική και παιδαγωγική 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών καθώς και η υποστήριξη 
του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευ-
τικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.

Αντικείμενο
Η Δράση επιμόρφωσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

ενέργειες:
1. Επιστημονικός σχεδιασμός (Διαμόρφωση Προγράμ-

ματος/Επιμορφωτές).
2. Παραγωγή επιμορφωτικού/υποστηρικτικού υλικού
3. Υλοποίηση της επιμόρφωσης.
Η επιμόρφωση είναι συνολικής διάρκειας 18 ωρών για 

κάθε τμήμα επιμόρφωσης και τα θεματικά αντικείμενα 
επιμόρφωσης, ενδεικτικά, είναι:

- Ο ρόλος των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον Προγραμματισμό και την 
Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου.

- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Επαγγελματική Ανάπτυξη 
των Εκπαιδευτικών.

- Ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία υλοποίησης
•  Ορισμός Επιστημονικού Οργάνου Εμπειρογνωμό-

νων από μέλη ΔΕΠ για τον σχεδιασμό των θεματικών 
αντικειμένων της επιμόρφωσης με σχετική απόφαση 
του Υπουργού Π.Ε.Θ.

Αντικείμενο του Επιστημονικού Οργάνου Εμπειρογνω-
μόνων, μελών ΔΕΠ, είναι:

1. Η διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος των 
θεματικών αντικειμένων της επιμόρφωσης των Συντο-
νιστών Εκπαιδευτικού Έργου, συνολικής διάρκειας 18 
ωρών.

2. Η εισήγηση συγκρότησης μητρώου Επιμορφωτών, 
μελών ΔΕΠ, με ειδίκευση στα ανωτέρω θεματικά αντι-
κείμενα, βάσει της οποίας εκδίδεται σχετική απόφαση 
του Υπουργού Π.Ε.Θ.

3. Η επιμόρφωση των Επιμορφωτών στους στόχους 
της επιμόρφωσης και των σχετικών θεματικών αντικει-
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μένων που έχει διαμορφώσει το Επιστημονικό Όργανο 
Εμπειρογνωμόνων, καθώς και στη διαμόρφωση του επι-
μορφωτικού/υποστηρικτικού υλικού του κάθε θεματι-
κού αντικειμένου.

Η αμοιβή εκάστου εμπειρογνώμονα για τα παραπά-
νω παραδοτέα, μέσω σύμβασης έργου, ορίζεται σε 700 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφο-
ρών.

Επίσης, προβλέπονται δαπάνες για υποστήριξη της επι-
μόρφωσης Επιμορφωτών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4412 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) περί Δημόσιων Συμβά-
σεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, καθώς και για 
τις μετακινήσεις των Εμπειρογνωμόνων και Επιμορφω-
τών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α)
για μετακινήσεις δημόσιου τομέα που αφορούν στην 
υλοποίηση των παραδοτέων, όπου απαιτείται.

• Παραγωγή επιμορφωτικού/υποστηρικτικού υλικού 
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των θεματικών 
αντικειμένων της επιμόρφωσης.

Το επιμορφωτικό/υποστηρικτικό υλικό κάθε θεματι-
κού αντικειμένου εκπονείται από τον αντίστοιχο Εμπει-
ρογνώμονα του επιστημονικού οργάνου και τους αντί-
στοιχους Επιμορφωτές του μητρώου Επιμορφωτών κάθε 
θεματικού αντικειμένου της επιμόρφωσης.

Το ύψος της αμοιβής έκαστου συμμετέχοντα (εμπειρο-
γνώμονα και επιμορφωτή) για την εκπόνηση του επιμορ-
φωτικού/υποστηρικτικού υλικού κάθε θεματικού αντι-
κειμένου, μέσω σύμβασης έργου, ορίζεται στα 500 ευρώ 
μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών.

• Υλοποίηση επιμόρφωσης
Για την υλοποίηση της επιμόρφωσης καθορίζονται:
Ο αριθμός τμημάτων επιμόρφωσης και οι συμμετέχο-

ντες επιμορφούμενοι ΣΕΕ σε κάθε τμήμα επιμόρφωσης
- Ο χώρος υλοποίησης των επιμορφώσεων.
- Η έναρξη και λήξη των τμημάτων επιμόρφωσης.
- Η κατανομή των Επιμορφωτών κάθε θεματικού αντι-

κειμένου στα τμήματα επιμόρφωσης.
Η αμοιβή των Επιμορφωτών, μέσω σύμβασης έργου, 

ορίζεται στα 40 ευρώ ανά ώρα επιμόρφωσης μη συμπε-
ριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Επίσης, προβλέπονται δαπάνες για ενοικίαση αιθου-
σών διεξαγωγής της επιμόρφωσης σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4412 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) περί Δημό-
σιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, 
καθώς και για τις μετακινήσεις των Επιμορφωτών και 
των επιμορφούμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) για μετακινήσεις δημόσιου το-
μέα, όπου απαιτείται.

• Εποπτεία-επιτόπια παρακολούθηση και υποστήριξη 
διεξαγωγής επιμόρφωσης στα τμήματα επιμόρφωσης

Για την εποπτεία-επιτόπια παρακολούθηση και υπο-
στήριξη διεξαγωγής επιμόρφωσης στα τμήματα επι-
μόρφωσης, συμπληρώνονται καθημερινά αναλυτικά 
παρουσιολόγια με υπογραφές των επιμορφωτών και των 
επιμορφούμενων τα οποία επιβεβαιώνονται και συνυπο-
γράφονται από αρμόδιο υπάλληλο των Π.Δ.Ε που έχει 
οριστεί ως Επόπτης του τμήματος επιμόρφωσης.

Εμπλεκόμενοι φορείς του ΥΠΠΕΘ στην υλοποίηση της 
Δράσης Επιμόρφωσης

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ
Η ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, δικαιούχος της 

πράξης, είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:
1. την έκδοση των απαραίτητων Αποφάσεων και διοι-

κητικών εγγράφων για την υλοποίηση της πράξης.
2. την επεξεργασία, αποθήκευση και μεταβίβαση δε-

δομένων συμμετεχόντων (microdata) της πράξης.
3. τη συλλογή και επεξεργασία των συνολικών στοι-

χείων της πράξης.
4. τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο της πράξης 

και την υποστήριξη των Π.Δ.Ε για τη διεξαγωγή της επι-
μόρφωσης.

5. τη σύνταξη και πληρωμή των απαραίτητων συμβά-
σεων όλων των συμμετεχόντων.

6. την ενοικίαση και πληρωμή των αιθουσών και του 
εξοπλισμού όπου είναι απαραίτητο.

7. τη σύνταξη αποφάσεων μετακίνησης, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, και την πληρωμή τους.

• Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.

Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, είναι υπεύθυνη 
για τα ακόλουθα:

1. την παραλαβή των παραδοτέων του αντικειμένου 
του Επιστημονικού Οργάνου Εμπειρογνωμόνων και την 
παραλαβή του επιμορφωτικού/υποστηρικτικού υλικού 
κάθε θεματικού αντικειμένου της επιμόρφωσης μέσω 
αρμόδιας τριμελούς επιτροπής παραλαβής.

2. τον καθορισμό των τμημάτων επιμόρφωσης και 
την έναρξη και λήξη της επιμόρφωσης για κάθε τμήμα 
επιμόρφωσης.

3. την κατανομή των επιμορφωτών από το εγκεκρι-
μένο μητρώο των επιμορφωτών στα τμήματα της επι-
μόρφωσης.

4. τον γενικό συντονισμό, καθώς και την υποστήριξη 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για την 
διεξαγωγή της επιμόρφωσης στα τμήματα επιμόρφω-
σης.

• Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) του 
ΥΠΠΕΘ

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ 
είναι υπεύθυνες για τα ακόλουθα:

1. τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης στα τμήματα επι-
μόρφωσης και συγκεκριμένα:

- την υποστήριξη των ΣΕΕ για τη συμμετοχή αυτών 
στο αντίστοιχο τμήμα επιμόρφωσης όπως εγκρίνονται 
από το ΥΠΠΕΘ.

- την εξεύρεση κατάλληλων χώρων επιμόρφωσης σε 
δομές του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΔ ΕΣΠΑ 
Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ.

- την υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα παιδείας του ΥΠ-
ΠΕΘ για την εξεύρεση των αιθουσών και του κατάλληλου 
εξοπλισμού προς ενοικίαση, όπου κρίνεται απαραίτη-
το τον καθορισμό Επόπτη για την καθημερινή παρα-
κολούθηση-εποπτεία και υποστήριξη της διεξαγωγής 
επιμόρφωσης του κάθε τμήματος επιμόρφωσης (από 
την έναρξη έως τη λήξη του τμήματος επιμόρφωσης).

- την παραλαβή συμβάσεων ενοικίασης αιθουσών/
εξοπλισμού κ.λπ. κατά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής 
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της επιμόρφωσης μέσω αρμόδιας τριμελούς επιτροπής 
παραλαβής, όπου απαιτείται.

- την επιβεβαίωση διεξαγωγής της επιμόρφωσης μέσω 
της συνυπογραφής από τον Επόπτη των καθημερινών ανα-
λυτικών παρουσιολογίων με τις υπογραφές επιμορφωτών 
και επιμορφούμενων κάθε τμήματος επιμόρφωσης.

- τη συλλογή παρουσιολογίων των συμμετεχόντων και 
την έγκαιρη αποστολή στην ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας 
του ΥΠΠΕΘ προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές των 
επιμορφωτών τη συλλογή των παραστατικών μετακίνη-
σης επιμορφωτών και επιμορφούμενων και την έγκαιρη 
αποστολή στην ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, 
προκειμένου να γίνουν οι σχετικές πληρωμές.

- την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης του προ-
γράμματος επιμόρφωσης των ΣΕΕ, σύμφωνα με τα σχε-
τικά παρουσιολόγια που τηρεί ο Επόπτης παρακολού-
θησης και υποστήριξης της διεξαγωγής επιμορφώσεων 
του κάθε τμήματος επιμόρφωσης. Η βεβαίωση παρακο-
λούθησης εκδίδεται εφόσον ο επιμορφούμενος ΣΕΕ έχει 
παρακολουθήσει το σύνολο των ωρών επιμόρφωσης.

2. τη συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων επιμορφού-
μενων (microdata) κατά την έναρξη και λήξη των τμη-
μάτων επιμόρφωσης, σύμφωνα με οδηγίες της ΕΔ ΕΣΠΑ 
Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και τη έγκαιρη αποστολή 
τους στην ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 292/6 (2)
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας, πέραν από 

τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και κα-

θορισμός υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 

ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο-

μαδιαίας εργασίας και είτε καθ΄ υπέρβαση αυτής, 

στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠH ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟY
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟY ΚEΝΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛIΤΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων 

και ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολι-
κό αθλητισμό»(ΦΕΚ 223 Α), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων 
αναπτύξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεων συναφών 
θεμάτων(ΦΕΚ 204 Α).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Ημέρες Λειτουργίας» 
και «Ωράριο Υπαλλήλων» της αριθμ. 17112/23-06-2000 

απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού που αφορά στον 
Κανονισμό Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυ-
μναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 847 Β).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 και 2 του 
ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνι-
κός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α).

4) Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/314212/18121/ 
3663/04-08-2017 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΦΕΚ 398/17-08-2017, Υ.Ο.Δ.Δ.) περί 
ορισμού της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Χιονο-
δρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

5) Την ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργα-
σίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 8 
(οκτώ) Μονίμων υπαλλήλων του Εθνικού Χιονοδρομι-
κού Κέντρου Βασιλίτσας, για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν 
από την ίδια την αποστολή του που είναι η εξασφάλιση 
της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν 
σε αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους του, η ανά-
πτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστικού 
αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού, η συνεχής 
λειτουργία της Υπηρεσίας όλες τις ημέρες του μήνα και 
από τις 7:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ και από 
τις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό που έχει απο-
δυναμώσει σημαντικά την Υπηρεσία, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία του συνόλου των 
εγκαταστάσεων του κέντρου, για την κάλυψη του συνό-
λου της αθλητικής δραστηριότητας.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
Αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Καθιερώνεται, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/16-12-2015), 
η εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
με αμοιβή, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋ-
πολογισμού του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βα-
σιλίτσας, α΄ και β΄ εξαμήνου του έτους 2019 για τους 
οκτώ Μονίμους του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
Βασιλίτσας και οι ώρες απασχόλησης ανά εξάμηνο θα 
ορίζονται ως εξής: Ι) για απογευματινή υπερωριακή ερ-
γασία μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο, ii) για νυχτερινή 
υπερωριακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο και 
iii) για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο με συνολική ετήσια 
δαπάνη 18.336,00 € και

Β) Καθιερώνεται, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/16-12-2015), η ερ-
γασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου με 
αμοιβή, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς 
και για τις νυχτερινές ώρες, α΄ και β΄ εξαμήνου του έτους 
2019, για τους οκτώ Μονίμους υπαλλήλους μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Εθνικού Χιονο-
δρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, και οι ώρες απασχόλησης 
ανά εξάμηνο θα ορίζονται ως εξής: Ι) εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο 
ii) για νυχτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά 
υπάλληλο με συνολική ετήσια δαπάνη 3.000,00 €.

Η συνολική δαπάνη για τις περιπτώσεις α΄και β΄ δεν θα 
ξεπεράσει το ποσό των 21.336,00 ευρώ και θα βαρύνει 
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τους Κωδικούς εξόδων 0261 και 0263 του προϋπολογι-
σμού του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας 
του έτους 2019.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, θα γίνει με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Δι-
οίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελούνται, καθώς 
και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γρεβενά, 1 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179988 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/ 

13.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4488) υπουργικής απόφασης 

«Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθ-

μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στή-

ριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω 

ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφο-

ρών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδι-

κασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ου-

δέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και 

διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, 

στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προ-

σφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται 

σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-

ρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού 

Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 

του άρθρου 7 του ν. 4414/2016».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-

μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νομικό 
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149) και ιδιαίτερα την παρ.2 του 
άρθρου 7, όπως ισχύει,

2. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄179), όπως ισχύει,

3. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολι-
τικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄286), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

4. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύει,

5. Το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85), όπως ισχύει,

6. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομί-
ου Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδη-
γίας 2009/28/ΕΚ)-Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και 
Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ2012)» 
(ΦΕΚ Α΄ 70), όπως ισχύει,

7. Το ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-
μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α΄ 107),

8. Το ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 235), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4546/2018 
(ΦΕΚ Α΄ 101) και ισχύει,

9. Το ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94), 
όπως ισχύει,

10. Το ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9),

11. Το ν. 4546/2012 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαι-
σίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101),

12. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που 
εγκρίθηκε με την απόφαση Ρ.Α.Ε. 56/2012 (ΦΕΚ Β΄ 104), 
όπως ισχύει,

13. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103), 
όπως ισχύει,

14. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 78/2017), 
όπως ισχύει,

15. Τη γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 2/2017 της Ρ.Α.Ε.,
16. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2016) 

7272/16.11.2016 με θέμα State Aid SA.44666-Greece 
“New operating aid scheme for the production of 
electricity from RES and HECHP”,

17. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017) 
9102/4.11.2018 με θέμα State Aid SA.48143-(2017/N) 
Greece “Tenders for the production of electricity from 
renewable energy sources and highly efficient combined 
heat and power installations”,

18. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄160),

19. Τα π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114), σχετικά με την ανασύ-
σταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, και 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) σχετικά 
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με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών,

20. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), και 
ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού,

21. Την ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης των 
αριθμ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4488) 
και ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858/22.03/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1263) 
αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

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

Άρθρο 1
1. Την τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 

184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4488) υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 
εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουρ-
γικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υπο-
βολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέ-
τερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας 
επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές 
διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκα-
θίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού 
Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρ-
θρου 7 του ν. 4414/2016», όπως ισχύει, στα εξής σημεία:

α. Στην παρ. 1 του άρθρου 3, μετά την περίπτωση ιΒ΄ 
προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής:

«ιγ) Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρό-
τερης ή ίσης των 60 kW».

β. Στο άρθρο 4 προστίθεται επιπλέον κατηγορία ειδι-
κών ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφο-
ρών ως εξής:

« • αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρό-
τερης ή ίσης των 60 kW (θα συμμετέχουν και οι σταθμοί 
που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες).».

2. Κατά τα λοιπά, η αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/ 
13.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4488), υπουργική απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 
172858/22.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1263), εξακολουθεί να ισχύει 
ως έχει.

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυ-

ακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018

O Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

    Αριθμ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Β/Φ21/7321 (4)
Έγκριση ανάθεσης διαδικασίας σύναψης του Έρ-

γου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελλοπονή-

σου τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Σουληνάρι-Πυ-

λος-Παράκαμψη Πύλου-Μεθώνη», δυνάμει του 

τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 

180 του ν. 4412/2016, στην Ε.Υ.Δ.Ε./ΚΣΕΣΠ της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργεί-

ου Υποδομών και Μεταφορών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98Α΄) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄)
και ισχύει.

2. Του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α/114/22.9.2015) 
περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων.

3. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄/208/4.11.2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων».

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

5. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με 
αριθμ. Δ16α/04/773/29-11-90 περί «Εξαίρεσης διοικη-
τικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών».

6. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ ΑΊ12) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8.8.2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

8. Του π.δ. 123/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 151 Α΄).

9. Της αριθμ. οικ. 268/29-05-2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (1911 Β΄) «Μετα-
βίβασης δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού 
ή Υφυπουργού».

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 180 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί 
να ανατίθεται η διαδικασία σύναψης έργου σε οποιο-
δήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική Υπη-
ρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) της Γενικής Γραμματείας 
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Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων».

2. Την από 12-12-2015 Συμφωνία (Άρθρα 26.1, 26.2 της 
Σύμβασης Παραχώρησης) Αποζημίωσης Κατασκευαστή, 
στην παράγραφο. ΙΓ της οποίας ο Κατασκευαστής Κ/Ξ 
ΜΟΡΕΑΣ δηλώνει ότι προσφέρει δωρεάν προς το Ελληνι-
κό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 2 Α του ν. 3316/2005, 
το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4014/2011 
την εκπόνηση/διενέργεια μέχρι την 31-12-2016, των 
αναγκαίων υπολειπομένων Μελετών/Ερευνών για τη 
δημοπράτηση των τμημάτων:

2.1. Καλό Νερό-Τσακώνα (Σύνδεση με Α/Κ Κυπαρισ-
σίας)

2.2. Καλαμάτα-Ριζόμυλος (Λύση αναβάθμισης Εθνικής 
Οδού με τις απαιτούμενες παρακάμψεις)

2.3. Ριζόμυλος-Σουληνάρι-Πύλος-Παράκαμψη Πύλου-
Μεθώνη.

3. Τη με αριθμ. ΕΠΠ-ΒΕ/Δ/Φ1/6871/11-07-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΔΙΦ46530Ξ-724) απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με 
την οποία εγκρίθηκε η εκπόνηση του συνόλου των ορι-
στικών μελετών (περιλαμβανομένης και της διενέργει-
ας όλων των ερευνών, καθώς και της εκπόνησης των 
κτηματολογίων για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων) 
από την Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο προς 
το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν για την δημοπράτηση ως Δημόσιων 
Έργων των τμημάτων:

3.1. Καλό Νερό-Τσακώνα (Σύνδεση με Α/Κ Κυπαρισ-
σίας).

3.2. Καλαμάτα-Ριζόμυλος (Λύση αναβάθμισης Εθνικής 
Οδού με τις απαιτούμενες παρακάμψεις).

3.3. Ριζόμυλος-Σουληνάρι-Πύλος-Παράκαμψη Πύλου-
Μεθώνη και συγκεκριμένα των υπολειπομένων μελετών, 
σύμφωνα με το με αριθμ. ΔΟΥ/1421/17-03-2016 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών.

4. Την αριθμ. οικ. 9930/25-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΜΑ04653Π8-
Σ6Ρ) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με το οποίο η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. γνωμοδότησε θετικά για τη 
βελτίωση του υφιστάμενου τμήματος Καλαμάτα-Ριζόμυ-
λος της Εθνικής Οδού 82 (Σπάρτη-Καλαμάτα-Μεσσήνη-
Βελίκα-Χατζή-Πύλος), σύμφωνα με την προτεινόμενη 
στο Φάκελο Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλ-
λοντικών Απαιτήσεων (Π Π ΠΑ) εναλλακτική λύση 2.

Και επειδή:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο διά του Υπουργείου Υποδο-

μών και Μεταφορών αποφάσισε να προχωρήσει στην 
αναβάθμιση/βελτίωση:

1.1. του τμήματος Καλαμάτα-Μεσσήνη-Ριζόμυλος-Πύ-
λος της Εθνικής Οδού 82 (Σπάρτη-Καλαμάτα-Μεσσήνη-
Βελίκα-Χατζή-Πύλος).

1.2. του τμήματος Πύλος-Μεθώνη της Εθνικής Οδού 
9 (Καλό Νερό-Πύλος-Μεθώνη) με την περαιτέρω παρά-
καμψη του οικισμού Πύλου, προκειμένου οι Νοτιοδυ-

τικά του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλα-
μάτα οικισμοί της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας 
(Μεσσήνη, Βελίκα, Ριζόμυλος, Σουληνάρι, Χατζή, Πύλος, 
Μεθώνη κοκ) αποκτήσουν ευχερή οδική σύνδεση με 
τον υπόψη Αυτοκινητόδρομο επί της περιοχής Ασπρο-
χώματος Πόλεως Καλαμάτας και κατ΄ επέκταση με την 
Αθήνα και το εν γένει οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου 
που θα επιφέρει την τουριστική, αγροτική και βιοτεχνική 
τους αξιοποίηση.

2. Έχουν ήδη εκπονηθεί και διενεργηθεί οι περισσότε-
ρες κατά περίπτωση αναγνωριστικές/προκαταρκτικές/
οριστικές Μελέτες και έρευνες στον Οδικό Άξονα «Ριζό-
μυλος-Σουληνάρι-Πύλος-Μεθώνη», προκειμένου αυτός 
αποκτήσει ωριμότητα δημοπράτησης.

3. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής 
Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, 
στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν οι αυτοκινητό-
δρομοι που κατασκευάστηκαν με Σύμβαση Παραχώρη-
σης, διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία για να φέρει 
σε πέρας το παραπάνω έργο.

4. Ο αριθμός των εργολαβιών που θα συσταθούν, ο 
τρόπος επιλογής του αναδόχου και το σύστημα δημο-
πράτησης τους θα καθορισθούν με νεότερη απόφαση 
μας.

5. Για την υλοποίηση του Έργου του θέματος θα υπο-
βληθεί πρόταση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης για ένταξή του στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 
του Π.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Τη δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 
του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 ανάθεση της αρμοδι-
ότητας για τη διαδικασία σχεδιασμού, δημοπράτησης 
ανάθεσης του Έργου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πε-
λοποννήσου τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Σουληνάρι-
Πύλος-Παράκαμψη Πύλου-Μεθώνη» στην Ειδική Υπη-
ρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών 
Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης.

2. Ορίζουμε όπως, για την διενέργεια της διαδικασίας 
σχεδιασμού, δημοπράτησης και ανάθεσης του Έργου 
της ως άνω παραγράφου (περιλαμβανομένων και των 
αναγκαίων υποστηρικτικών δράσεων κατ΄ εφαρμογή 
της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016), 
τα καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής ασκούνται από την 
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοι-
νωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/
ΚΣΕΣΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από το 
Τμήμα Β΄ της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  
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*02048503110180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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