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27 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «BLUE OCEANIC
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BLUE OCEANIC HOTEL Α.Ξ.Τ.Ε.»
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3299/2004.

2

Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011.

3

Έγκριση απόφασης 1191/18-07-2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

4

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ελέγχου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους
της επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «BLUE
OCEANIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BLUE OCEANIC HOTEL
Α.Ξ.Τ.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 123500/10-11-2017 απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης πιστοποιείται η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «BLUE OCEANIC
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «BLUE OCEANIC HOTEL Α.Ξ.Τ.Ε.» που αναφέρεται
στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου 4 αστέρων 356 δωματίων - 659 κλινών, στη θέση

Αρ. Φύλλου 4120

«Ψαλίδι» του Δήμου Κω, του Νομού Δωδεκανήσου, με
τους εξής όρους:
1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης
στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν
σαράντα μία χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.141.600,00€).
2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των έξι εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.035.400,00) που αποτελεί ποσοστό 25%
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (8.542.480,00€) που
αποτελεί ποσοστό 35,38% (περίπου) του ενισχυόμενου
κόστους του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
4. Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται στο ποσό του των εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ
(9.563.720,00€) που αποτελεί ποσοστό 39,62% (περίπου)
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 20-07-2017.
6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε στις σε 356 δωμάτια και 659 κλίνες.
7. Πληρείται ο όρος για την δημιουργία των μισών από
τις 3 νέες θέσεις εργασίας και την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας 43,5 ΕΜΕ (Σύνολο 45 ΕΜΕ).
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων διακοσίων
σαράντα ευρώ (4.271.240,00€) στην επένδυση με την
υπ’ αρ. 60730/ΥΠΕ/5/02810/Ε/ν. 3299/2004/29-12-2010
(ΦΕΚ 813/τ.Β΄/10-5-2011) απόφαση υπαγωγής του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ.
125617/ΥΠΕ/5/02810/Ε/ν.3299/2004/07-12-2015 (ΦΕΚ
2689/τ.Β΄/11-12-2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (λαμβάνοντας υπόψη την
σύμβαση εκχώρησης με την Τράπεζα Πειραιώς).
Το ανωτέρω ποσό των 4.271.240,00€ προκύπτει ως
διαφορά μεταξύ του ποσού της επιχορήγησης ύψους,
8.542.480,00€ όπως αυτό οριστικοποιείται με την παρούσα απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού, αφού αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν ποσό
ύψους 4.271.240,00€.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21-07-2016
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β’/28-07-2016)
όπως ισχύει.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 127846/22.11.2017
(2)
Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα την περίπτωση ε’ της
παραγράφου 4 του άρθρου 77, όπως αντικαταστάθηκε
με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου
106 του 4497/2017 (Α’ 171), καθώς και το άρθρο 85
αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α’ 8), όπως
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α’ 261), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’ 185),
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

Τεύχος Β’ 4120/27.11.2017

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του
πρωθυπουργού με αρ. Υ226/28-12-2016 «Τροποποίηση
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’4233).
9. Την υπ’ αρ. 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
(ΥΟΔΔ 279).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του τρέχοντος έτους
(ΣΑΕ 024) είναι εντός των ορίων του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
11. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 1550/20-11-2017 Ειδική Έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
α. Την συγχώνευση της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης
δόσης της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια των
ν. 3299/2004 και 3908/2011 για τα οποία έχει εκδοθεί,
ή εκδίδεται, απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίησης
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους.
β. Η συγχώνευση των δόσεων της ανωτέρω παραγράφου α αφορά τα επενδυτικά σχέδια των Φορέων,
ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και υπολειπόμενου
ποσού της ενίσχυσης.
γ. Η συγχώνευση των δόσεων της ανωτέρω παραγράφου α’ έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις επενδυτικών
σχεδίων στα οποία έχουν ήδη καταβληθεί ποσά επιχορήγησης, πέραν των τριών (3) προβλεπόμενων με την
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας δόσεων.
Άρθρο 2
α. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης το ακριβές ποσό της δαπάνης που θα προκύψει, συναρτάται
με το βαθμό ωριμότητας των αξιώσεων προς ενίσχυση
των Φορέων των επενδυτικών σχεδίων, και δεν μπορεί
να υπερβεί τα όρια του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Αριθμ. 43592
(3)
Έγκριση απόφασης 1191/18-07-2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
Α) Του ν.δ/τος 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου
Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (ΦΕΚ 209/Α΄/
1971), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, (ιδίως
του άρθρου 2 παράγραφος 3).
Β) Του π.δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005),όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί από τα π.δ. 184/2009 (ΦΕΚ 213/
Α΄/2009) και 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).
Γ) Του π.δ. 101/28.08.2014 «Οργανισμός Υπουργείου
Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 168/Α΄).
Δ) Την απόφαση με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218ΕΞ2016/1411-2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄3696).
Ε) Του άρθρου 21 του ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89 Α΄/11.04.2014).
ΣΤ) Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις.
2. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, της
1191/18-07-2017 (ΘΕΜΑ 4ο) συνεδρίασή του με αριθ.
πρωτ. 12019/31.07.2017.
3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, στη 1191/18-07-2017 συνεδρίαση του (Θέμα 4ο), αναφορικά με την παραχώρηση, για
δέκα (10) έτη στο Δήμο Τρίπολης, δύο (2) αιθουσών στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης για την αξιοποίηση
αυτών ως μουσειακού χώρου και μνημείου ανάδειξης της
νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης όλες οι λειτουργικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Δήμο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Υφυπουργός
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 2/84981/0004
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ελέγχου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
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(ΦΕΚ 176/τ.A΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/29-08-2014).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ε) της αριθμ. 2/30508/
0004/5-05-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης 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 αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών » (ΦΕΚ 785/τ.Β΄/5-05-2015), όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
6. Τα αριθμ. πρωτ. 458/2-05-2017 και 517/26-05-2017
(ορθή επανάληψη) έγγραφα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με τα οποία μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας στους υπαλλήλους της ανωτέρω
Υπηρεσίας πέρα από το κανονικό ωράριο κατά το Β’ εξάμηνο του έτους 2017, προκειμένου να αντιμετωπισθούν
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.
7. Το αριθμ. πρωτ. 2/59562/0004/31-07-2017 έγγραφο
της Διεύθυνσης.
8. Την αριθ. πρωτ. ΔΟΔΑ 4021987 ΕΞ 2017/20-11-2017
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων
της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(Αρ. ανάληψης: 84845/2017 ΑΔΑ: Ω4ΜΦΗ-ΜΔΔ).
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη δέκα χιλιάδων εκατό ευρώ (10.100 €)
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη
πίστωση Ειδικού Φορέα 23-140 και ΚΑΕ 0511 του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους της
Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ έως τις 31-12-2017 και
για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.
2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
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Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών,
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του
Προϊσταμένου της ανωτέρω Υπηρεσίας.
Η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο του
Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και στην
Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Τεύχος Β’ 4120/27.11.2017

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας,
η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η
παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην
Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017
Με εντολή Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
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