
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη στον Πρό-
εδρο του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

2 Ορισμός α) Προϊσταμένου Μονάδας Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) - Προϊ-
σταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) και του 
αναπληρωτή του και β) επικεφαλής του Γραφείου 
Ταμειακής Διαχείρισης, στην ΕΕΑΕ.

3 Σύσταση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του άρ-
θρου 21 του ν. 4369/2016 στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού).

4 Καθορισμός εισφοράς για τη συμμετοχή της Ελ-
λάδος στις δαπάνες λειτουργίας της γραμματείας 
του μνημονίου συνεννόησης, για τον έλεγχο των 
Πλοίων από τα κράτη των λιμένων (PARIS MEMO-
RANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE 
CONTROL), για το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Π/204/13573/2017 (1)
 Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη στον Πρόε-

δρο του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ «Διαχείριση Πυρη-

νικής Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας - 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (άρθρα 
39-46 και 90) του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
258/2014) και ιδίως η παράγραφος 9 του άρθρου 44.

β. Τον ν. 1733/1987, άρθρο 28 «Σύσταση της Ε.Ε.Α.Ε.» 
(ΦΕΚ Α΄ 171/1987), όπως ισχύει.

γ. Το π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ε.Ε.Α.Ε» (ΦΕΚ Α΄ 
173/1993).

δ. Την υπουργική απόφαση 207705/2014 «Διορισμός 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ)», (ΦΕΚ 820/ΥΟΔΔ/2014).

ε. Την υπουργική απόφαση 17176/1988 «Αρμοδιότη-
τες και λειτουργία του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε», (ΦΕΚ Β’ 832/1988).

στ. Την απόφαση ΥΒΕΤ ΕΕΑΕ/1/829/1988 «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής» ΦΕΚ 924/Β/1988.

ζ. Την υπ’ αριθμ 209/004/26.01.2012 απόφαση της Ελ-
ληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. στον Πρόεδρο». (ΦΕΚ Β’ 
730/2012).

η. Την υπ’ αριθμ. 1/232/09.10.2015 απόφαση «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων 
και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (Β’ 1074/2016).

θ. Την υπουργική απόφαση 120/1/837/1988 «Σύσταση 
του Ειδικού Λογαριασμού της Ε.Ε.Α.Ε», (ΦΕΚ Β’ 696/1988).

ι. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017).

ια. Τα άρθρα 65 και 66 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ Α’143/28.06.2014).

ιβ. Το απόσπασμα Πρακτικών της 249ης Συνεδρίασης 
του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ στις 13.10.2017 (θέμα 7) «Εφαρμογή 
των τελικών και μεταβατικών διατάξεων του ν. 4485/2017 
για την οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ».

ιγ. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης, ταχείας και 
αποτελεσματικής λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

ιδ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του Ειδικού Λογαρια-
σμού της ΕΕΑΕ, αποφασίζει:

Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας του διατάκτη στον 
Πρόεδρο της ΕΕΑΕ, για την πραγματοποίηση των δαπα-
νών της ΕΕΑΕ (άρθρο 62 του ν. 4485/2017 και άρθρα 65 
και 66 του ν. 4270/2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αριθμ. Π/204/13572/2017 (2)
Ορισμός α) Προϊσταμένου Μονάδας Οικονομικής 

και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) - Προϊ-

σταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) και του 

αναπληρωτή του και β) επικεφαλής του Γραφείου 

Ταμειακής Διαχείρισης, στην ΕΕΑΕ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ «Διαχείριση Πυρη-

νικής Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας - 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (άρθρα 
39-46 και 90) του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
258/2014) και ιδίως η παράγραφος 9 του άρθρου 44.

β. Τον ν. 1733/1987, άρθρο 28 «Σύσταση της Ε.Ε.Α.Ε.» 
(ΦΕΚ Α΄171/1987), όπως ισχύει.

γ. Το π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ε.Ε.Α.Ε» 
(ΦΕΚ Α΄173/1993).

δ. Την υπουργική απόφαση 207705/2014 «Διορισμός 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ)», (ΦΕΚ 820/ΥΟΔΔ/2014).

ε. Την υπουργική απόφαση 17176/1988 «Αρμοδιότητες 
και λειτουργία του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.», (ΦΕΚ Β’ 832/1988).

στ. Την απόφαση ΥΒΕΤ ΕΕΑΕ/1/829/1988 «Μεταβίβαση 
δικαιώμ. υπογραφής» ΦΕΚ 924/Β/1988.

ζ. Την υπ’αριθμ 209/004/26.01.2012 απόφαση της Ελλη-
νικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. στον Πρόεδρο». (ΦΕΚ Β’ 730/2012).

η. Την υπ’ αριθμ. 1/232/09.10.15 απόφαση «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μο-
νάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (Β’ 1074/2016).

θ. Την υπουργική απόφαση 120/1/837/1988 «Σύσταση 
του Ειδικού Λογαριασμού της Ε.Ε.Α.Ε.», (ΦΕΚ Β’ 696/1988).

ι. Την με ΑΠ.: 152208/29.09.2015 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για τον ορισμό 
Προϊσταμένου της Γ.Ε.Λ της Ε.Ε.Α.Ε.

ια. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017).

ιβ. Το άρθρο 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
(ΦΕΚ Α’143/28.06.2014).

ιγ. Το απόσπασμα Πρακτικών της 249ης Συνεδρίασης 
του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ στις 13.10.2017 (θέμα 7) «Εφαρμογή 
των τελικών και μεταβατικών διατάξεων του ν. 4485/2017 
για την οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ».

ιδ. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης, ταχείας και 
αποτελεσματικής λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

ιε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του Ειδικού Λογαρια-
σμού της ΕΕΑΕ, αποφασίζει:

Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου 
της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 
(ΠΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ - Προϊσταμένου Οικονομικών Υπη-
ρεσιών (ΠΟΥ) στον Δημήτριο Μπούρα, μόνιμο υπάλ-
ληλο της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με 
αναπληρώτρια την Ζορμπάκη Θωμαίδα (άρθρο 57 του 
ν. 4485/2017).

Την ανάθεση άσκησης καθηκόντων επικεφαλής του 
γραφείου ταμειακής διαχείρισης στην Κισκύρα Σταυρού-
λα, υπάλληλο ΙΔΑΧ της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών - Γραμ-
ματέων (άρθρο 87 παρ. 4 του ν. 4485/2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ 
ΤΔΑΔΤΠ/456917/36844/34928/27640 (3)
Σύσταση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του άρ-

θρου 21 του ν. 4369/2016 στο Υπουργείο Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελε-

χών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέ-
σεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσμα-
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 33), όπως ισχύει.

β) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύει.

γ) Των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις 
(Α’ 45).

δ) Του π.δ/τος 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 171), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ε) Του άρθρου 1 του π.δ/τος 70/2015 (Α’ 114) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... ».

στ) Του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

2. Την υπουργική απόφαση Φ.32.14/750/οικ.32768/ 
22-12-2016 με θέμα: «Καθορισμός της μορφής και του 
περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016» (Β’ 4434).

3. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
225916/22548/20273/16320/7-7-2016 υπουργική από-
φαση με θέμα: «Συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβου-
λίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέα 
Πολιτισμού) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/3-3-2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
«ν. 4369/2016 (Α’ 33) - Μέρος Β’  Σύστημα Αξιολόγησης - 
Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμ-
μετοχή» (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ).

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

6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη, αποφασίζουμε:
Α. 1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (τομέα Πολιτισμού) την Ειδική Επιτροπή 
Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 για τους 
μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των 
εποπτευόμενων από αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών και 
Ν.Π.Δ.Δ.: α) Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, β) Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, γ) Προπαρασκευαστικό και 
Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, 
δ) Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής, ε) Εθνική Πινακοθήκη 
Μουσείο - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, στ) Επιμε-
λητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, ζ) Κρατική Σχολή 
Ορχηστικής Τέχνης, η) Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων, θ) Λαογραφικό και Εθνολογικό 
Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης, ι) Κρατικό Ωδείο Θεσ-
σαλονίκης, ια) Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελ-
λοπούλου, ιβ) Μουσείο Ακρόπολης και ιγ) Μουσείο - Βι-
βλιοθήκη Ελευθεριάδη - TERIADE, με έδρα την Κεντρική 
Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας 
20 - 22.

2. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από:
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι-

κής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρο, 
με ομοιόβαθμο αναπληρωτή από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, ο οποίος επιλέγεται με δημόσια 
κλήρωση.

β) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ομοιόβαθμο ανα-
πληρωτή από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
οι οποίοι επιλέγονται με δημόσια κλήρωση.

γ) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο 
Υπουργείο ή άλλο φορέα, με τον ομοιόβαθμο αναπλη-
ρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται υποχρεωτικά μετά από 
δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υπο-
ψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς 
φορείς.

δ) Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
i) Δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές 

τους, οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ, στο οποίο υπάγεται ο αξιολο-
γούμενος υπάλληλος.

ii) Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογού-
μενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

ε) Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζεται 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Β. Έργο της Ειδικής Επιτροπής αποτελεί:
α) Η εξέταση των ενστάσεων των αξιολογούμενων σε 

περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης 
είναι μικρότερος του 75.

β) Η εξέταση της ειδικής αιτιολογίας, η οποία παρατί-
θεται υποχρεωτικά για βαθμολογία επιμέρους κριτηρίου 
από 90 έως 100.

γ) Η εξέταση της ειδικής αιτιολογίας, η οποία παρατί-
θεται υποχρεωτικά για βαθμολογία επιμέρους κριτηρίου 
κάτω του 60 κατόπιν άσκησης ένστασης των αξιολο-
γούμενων.

δ) Η βαθμολογία της έκθεσης αξιολόγησης σε περί-
πτωση που η απόκλιση μεταξύ των μέσων όρων των 
βαθμολογιών των δύο (2) αξιολογητών υπερβαίνει τις 
είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες μονάδες.

Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις 
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που 
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκε-
κριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση 
του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του 
παίρνει ο αναπληρωτής του.

Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη 
λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιο-
λόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Γ. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

Αριθμ. 2811.17-1/78789/2017 (4)
Καθορισμός εισφοράς για τη συμμετοχή της Ελ-

λάδος στις δαπάνες λειτουργίας της γραμματείας 

του μνημονίου συνεννόησης, για τον έλεγχο 

των Πλοίων από τα κράτη των λιμένων (PARIS 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT 

STATE CONTROL), για το έτος 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου πέμπτου του ν. 1373/1983 «Κύρωση 

Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητι-
κότητας των πλοίων 1969 (ΙΜΟ - ΛΟΝΔΙΝΟ 1969» (Α’ 92).

β) Της περίπτωσης κζ της παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).

γ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

δ) Της περίπτωσης ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ε) Του ν. 4444/2016 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2017» (Α’ 234).

στ) Της παρ.2 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας...και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 110).

ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

η) Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170) όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 2800.0/2745/2017 κοινή υπουργική απόφαση 
«Αναδιοργάνωση του ν. 4438/2016 (Α΄ 220)» (Β΄ 120).

θ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... και Τουρι-
σμού» (Α΄ 114).

ι) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

ια) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

2. Το αριθ. πρωτ.: 2800.1/78277/2017/01-11-2017 Ει-
σηγητικό Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/Γρ.ΓΔΟΥ.

3. Την αριθ. πρωτ.: 2811.23/77184/30-10-2017 από-
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ.ΑΑΥ 
(Α/Α: 85049 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ), (ΑΔΑ: 641Δ4653ΠΩ-3ΝΝ).

4. Το αριθ. φακέλου: 2224.4-14/2017/ΑΣ 52866/ 
18.07.2017 ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΝ Δ’ με τη συ-
νημμένη σ’ αυτό επιστολή της Γραμματείας του Μνημονίου 
Συνεννόησης των Παρισίων, από την οποία προκύπτει το 
ύψος της εισφοράς της Ελλάδος για το έτος 2017.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού ύψους τριάντα μία χιλιάδων εκατόν ογδόντα 
οκτώ ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (31.188,51€), για 
το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΚΑΕ 41/140/2616 
«Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε λοιπούς 
διεθνείς οργανισμούς», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την εισφορά συμμετοχής της Ελ-
λάδος στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας του 
Μνημονίου Συνεννόησης για τον Έλεγχο των Πλοίων 
από τα Κράτη των Λιμένων (PARIS MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL) για το έτος 
2017, σε σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά 
ευρώ και έξι λεπτά (43.327,06 €), μειούμενης κατά το 
αναλογούν στην Ελλάδα ποσό των δώδεκα χιλιάδων 
εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 
(12.138,55€), λόγω πλεονάσματος από την προηγού-
μενη χρήση, ήτοι στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων 
εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα ενός λεπτών 
(31.188,51€).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

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