
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης αιο-

λικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέω-
σης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, των Τ.Α. 
που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς 
και του πλαισίου συμμετοχής τους στις ανταγω-
νιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, με 
βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 149).

2 Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για την Π.Υ.Τ. Στερεάς Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179746 (1)
Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης αιολι-
κών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης 
του παραγωγικού τους εξοπλισμού, των Τ.Α. 
που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς 
και του πλαισίου συμμετοχής τους στις ανταγω-
νιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, με 
βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 149). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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

μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερ-
μότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και 
λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και δι-
ανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149) και ιδιαίτερα την παρ. 22 του άρθρου 3.

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 πο-
λιτικής 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. To v. 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 Αεροδρο-
μίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ -Προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσί-
μων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ2012)» (ΦΕΚ Α΄ 70), όπως ισχύει.

7. Το ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουρ-
γείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4512/2018 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμο-
γής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5).

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

9. Την αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/10.07.2007 υπουργι-
κή απόφαση «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστα-
σης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» 
(ΦΕΚ Β΄ 1153).

10. Την αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 υπουργική 
απόφαση «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψη-
λής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)» (ΦΕΚ Β΄ 2373).

11. Την αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνολογιών ή και 
κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, 
χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υπο-
βολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και 
καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού 
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ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται 
σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου 
ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 
του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β΄ 4488), όπως τροποποιήθη-
κε με την αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858/22.03.2018 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1263) και ισχύει.

12. Την αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859/22.03.2018 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός εγκατεστημένης 
ισχύος, ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., 
η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικα-
σίας υποβολής προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 
2020, ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών 
υποβολής προσφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπό-
μενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική δια-
δικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής 
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με 
βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016» 
(ΦΕΚ Β΄ 1267).

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

14. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 57/2012 απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 103), 
όπως ισχύει.

15. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 395/2016 απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ 78/τ.Β΄/2017), 
όπως ισχύει.

16. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 39/2014 απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ 304/τ.Β΄/2014).

17. 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».

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

19. Την αριθμ. 6/2018 γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε.
20. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 160).
21. 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 π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) σχετι-
κά με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.

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

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

Άρθρο 1 
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα αφορά σε αιολικούς σταθμούς οι κάτο-
χοι των οποίων έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής 
Ενίσχυσης, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4414/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 149), ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλε-
κτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 και προχωρούν 
σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των 
σταθμών τους.

2. Με την παρούσα καθορίζονται, με βάση την παρ. 22 
του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, οι προϋποθέσεις ένταξης 
των αιολικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης 
του παραγωγικού τους εξοπλισμού, οι Τιμές Αναφοράς 
(Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς και 
το πλαίσιο συμμετοχής τους στις ανταγωνιστικές διαδι-
κασίες υποβολής προσφορών.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις ένταξης των αιολικών 
σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης 
του παραγωγικού τους εξοπλισμού

1. Αιολικός σταθμός εντάσσεται σε καθεστώς ριζικής 
ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού στην πε-
ρίπτωση που αντικαθίστανται κατ’ ελάχιστον όλες οι 
ανεμογεννήτριες του.

2. Οι κάτοχοι αιολικών σταθμών, προκειμένου οι σταθ-
μοί τους να ενταχθούν σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης 
του παραγωγικού τους εξοπλισμού, θα πρέπει να ανανε-
ώσουν την άδεια παραγωγής λαμβάνοντας τη βεβαίωση 
που εκδίδεται από τη Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17 της υπουργικής από-
φασης ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 «Κανονισμός Αδειών 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-
σμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)» 
(ΦΕΚ Β΄ 2373) και κατόπιν να λάβουν όλες τις απαραίτη-
τες άδειες και εγκρίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας κ.λπ.). Ειδικά για 
την έκδοση της άδειας λειτουργίας, επιπλέον των λοιπών 
δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλλουν στο αρμόδιο 
όργανο βεβαίωση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ότι στον αιολικό 
σταθμό έγιναν οι απαραίτητες αντικαταστάσεις σύμφω-
να με την παρ. 1 και ότι ο αιολικός σταθμός εντάσσεται 
σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης.

3. Οι κάτοχοι των αιολικών σταθμών που εντάσσονται 
σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους 
εξοπλισμού οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση 
του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατά-
ξεων και για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που 
προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην 
εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται 
από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, 
Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Συναλλαγών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους.
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Άρθρο 3
Πλαίσιο συμμετοχής των αιολικών 
σταθμών που εντάσσονται σε καθεστώς 
ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους 
εξοπλισμού σε ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών

1. Οι αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής 
μεγαλύτερης των 3 MW και οι αιολικοί σταθμοί που 
ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 
(ΦΕΚ Α΄ 9) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 6 MW, οι οποίοι εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής 
ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, λαμβά-
νουν Λειτουργική Ενίσχυση μέσω ανταγωνιστικής δια-
δικασίας υποβολής προσφορών.

2. Οι αιολικοί σταθμοί της παρ. 1 εντάσσονται στις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του 
άρθρου 7 του ν. 4414/2016 και συμμετέχουν στο είδος 
ανταγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται, ανάλογα 
με την κατηγορία σταθμών που ανήκουν με βάση την 
τεχνολογία και την ισχύ τους, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, 
συνυποβάλλοντας, επιπλέον των λοιπών δικαιολογη-
τικών, τη βεβαίωση που εκδίδεται από τη Γραμματεία 
της Ρ.Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17 
της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 
«Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)» (ΦΕΚ Β΄ 2373).

3. Οι αιολικοί σταθμοί της παρ.  1 που επιλέγονται 
μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφο-
ρών εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι κάτοχοι τους συνάπτουν 

Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύ-
ξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 
του ν. 4414/2016, η οποία διέπεται από την Τ.Α. που 
προέκυψε ανά σταθμό από την αντίστοιχη υποβολή 
προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας.

4. Η ισχύς των αιολικών σταθμών που εντάσσονται σε 
καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους 
εξοπλισμού και συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικα-
σίες υποβολής προσφορών δεν προσμετράται στην δη-
μοπρατούμενη ισχύ για τα έτη 2018, 2019 και 2020, όπως 
παρουσιάζεται στον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 2 
της ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ.172859/22.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1267) 
υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4
Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται 
για τους αιολικούς σταθμούς που εντάσσονται 
σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του 
παραγωγικού τους εξοπλισμού

Οι αιολικοί σταθμοί που εντάσσονται σε καθεστώς ρι-
ζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και 
δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 3, 
εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λει-
τουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών 
υποβολής προσφορών και οι κάτοχοι τους συνάπτουν 
Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύ-
ξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Στα-
θερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του 
άρθρου 3 του ν. 4414/2016, η οποία διέπεται από την 
Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που προκύπτει ως ποσοστό της 
Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του πίνακα 1 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α Κατηγορία Τ.Α. (€/MWh)

1 Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 
MW και αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του 
ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης 
των 6 Μ W - χερσαίες εγκαταστάσεις

80% της Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών 
«Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με 
χερσαίες εγκαταστάσεις»

2 Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 
3 MW και αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του 
ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης 
των 6 MW - χερσαίες εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

80% της Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών 
«Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με 
χερσαίες εγκαταστάσεις στα Μη Δια-
συνδεδεμένα Νησιά»

Στην περίπτωση που οι Τ.Α. του πίνακα 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 τροποποιούνται με βάση την 
παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, οι Τ.Α. των αιολικών σταθμών της παρούσας υπολογίζονται με βάση τις Τ.Α. 
του πίνακα 1 όπως ισχύει.

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   



 T56874 Τεύχος Β’ 4716/22.10.2018

 Αριθμ. 14889 (2)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για την Π.Υ.Τ. Στερεάς Ελλάδας. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) περί 

Δημοσίου Λογιστικού όπως ισχύει σήμερα.
β)Το π.δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 

τους Διατάκτες (ΦΕΚ Α΄ 143).
2. Το π.δ. 127/2017 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/20-10-2017) άρ-

θρο 2, «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».
3. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/04-11-2016) «Ανα-

σύσταση Υπουργείου Τουρισμού».
4. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) «Δι-

ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

5. Το ν. 4507/2017 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/2017) «Κύρωση κρα-
τικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

6. Το αριθμ.  23761/27-12-2017 (ΦΕΚ  4809/τ.Β΄/
29-12-2017) Υπ. Τουρισμού «Ορισμός δευτερευόντων 
διατακτών των πιστώσεων του Π/Υ όλων των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών Τουρισμού».

7. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την 
παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου πο-
σοστού διάθεσης.

8. Την αριθμ. 21957/29.11.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4159) από-
φαση Υπουργού Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής με εντολή Υπουργού», όπως ισχύει.

9. Το άρθρο 2 της αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 από-
φασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας 
κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄ 1741).

10. Την αριθμ.  ΣΤΕ/1357/16.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΣΞΙ-
465ΧΘΟ-Ν4Β) απόφαση ανάληψης στον ΚΑΕ 1232, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότη-
τα της Π.Υ.Τ. Στερεάς Ελλάδας, από την δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και ως το τέλος του 2018 σε 1.000,00 €.

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 45-110 και Κωδικού 
Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2018.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά η 
εξ’ ολοκλήρου από τον Προϊστάμενο, μέσω χρηματικού 
εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των 
γραφείων της Π.Υ.Τ. Στερεάς Ελλάδας.

Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής της 
ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής της 
πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό 
σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολο-
γητικά στην Υπηρεσία του. 

Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής με α/α 68229.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047162210180004*


