
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής / Ολοκλή-
ρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστο-
ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Z.E. 
CONSTRUCTIONS» που υλοποιήθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

2 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της 
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγω-
γικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΠΛΑΤΑ-
ΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που υλοποιή-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

3 Τροποποίηση της απόφασης Υπαγωγής - Ολο-
κλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πι-
στοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργί-
ας επένδυσης της εταιρείας «Σ. ΠΕΤΡΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με 
δ.τ. «ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

4 Τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού 
των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών 
ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων του 
Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 
(Τ.Ε.Κ.Ε.).

5 Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων 
για τη σύνταξη μελετών επισκευής/ενίσχυσης, των 
εργατικών πολυκατοικιών στην περιοχή «Ληξούρι Ι» 
στην Κεφαλονιά, με φέροντα οργανισμό από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα, οι οποίες έχουν υποστεί βλάβες 
από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

6 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπι-
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής / Ολοκλή-

ρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστο-

ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

επένδυσης της εταιρείας «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Z.E. 

CONSTRUCTIONS» που υλοποιήθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθμ. 108168/ΥΠΕ/5/01502/Ε/ν. 3299/2004/
6.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροποποιείται η 
Απόφαση Υπαγωγής ως προς την επωνυμία την νομι-
κή μορφή και την εταιρική σύνθεση και πιστοποιείται 
η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους, η έναρ-
ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και η 
τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ. 60562/ΥΠΕ/5/01502/
Ε/ν. 3299/2004/29.12.2010 (ΦΕΚ 1559/τ.Β΄/27.6.2011) 
απόφαση υπαγωγής της εταιρείας «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Z.E. 
CONSTRUCTIONS», που αναφέρεται στη δημιουργία 
ενός φωτοβολταϊκού σταθμού στη κτηματική περιφέ-
ρεια «ΒΑΚΛΑΘΡΑ, στο Δήμο Γαλαξιδίου του Νομού Φω-
κίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τους εξής 
όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €).

(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα 
χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) που αποτελεί ποσοστό 30% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) που 
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αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού κόστους της ενι-
σχυόμενης επένδυσης.

(ε) Η συνολική δυναμικότητα του φωτοβολταϊκού 
σταθμού ανέρχεται σε 145.000 /έτος.

(στ)Η συνολική ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού 
ανέρχεται σε 98,34 KW.

(ζ) Δεν προβλέπονται νέες θέσεις εξαρτημένης εργα-
σίας.

(η) Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31.1.2013.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 

ποσού των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) που 
αποτελεί το σύνολο της επιχορήγησης.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/22.6.2016 (Α΄ 117) 
«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύ-
σεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οι-
κονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού 
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117), όπως ισχύει.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21.7.2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμού 
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/28.7.2016).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της 

επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παρα-

γωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας 

«ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 108167/ΥΠΕ/5/1858/Ε/
ν. 3299/2004/6.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πι-
στοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κό-
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται στην ίδρυση σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, 
στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ή «ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΘΙΑΝΑ» 
που βρίσκεται στο Δήμο Κίσσαμου, Ν. Χανίων, Περιφέ-
ρειας Κρήτης, με τους εξής όρους:

1. Οριστικοποιείται το κόστος της επένδυσης στο ποσό 
των διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(237.500,00 €).

2. Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(142.500,00 €), που αποτελεί ποσοστό 60,00% του συ-
νολικού οριστικοποιημένου αποδεκτού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00 €) που αποτε-
λεί ποσοστό 40,00% του συνολικού οριστικοποιημένου 
αποδεκτού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 24.6.2010.
5. Η δυναμικότητα της επένδυσης ανέρχεται σε 

121.000 ΚWh/έτος και η ισχύς σε 80,08 KWp ηλεκτρικής 
ενέργειας.

6. Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 

επιχορήγησης συνολικού ποσού ενενήντα πέντε χιλιά-
δων ευρώ (95.000,00 €). Το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί 
στο 40% (σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής) του ορι-
στικοποιημένου ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/22.6.2016 (Α΄ 117) 
«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύ-
σεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξια-
κού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21.7.2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμού 
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/28.7.2016).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
Τροποποίηση της απόφασης Υπαγωγής - Ολο-

κλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πι-

στοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργί-

ας επένδυσης της εταιρείας «Σ. ΠΕΤΡΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

με δ.τ. «ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» που υλοποιή-

θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθμ. 108163/ΥΠΕ/5/03858/Ε/ν. 3299/2004/
6.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροποποιείται η 
απόφαση Υπαγωγής και πιστοποιείται η ολοκλήρωση - 
οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης και η τήρηση των όρων της 
υπ’ αριθμ. 10331/ΥΠΕ/5/03858/Ε/ν. 3299/2004/2.3.2012 
(ΦΕΚ 643/7.3.2012), εταιρείας «Σ. ΠΕΤΡΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με 
δ.τ. «ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», που αναφέρεται στην 
ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ» Πισκοκεφάλου του 
Δήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου τους εξής όρους:

(α) Τροποποιείται η επωνυμία της εταιρείας από «Σ. 
ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Ε.» 
σε «Σ. ΠΕΤΡΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

(β) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 
τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (234.000,00 €).
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(γ) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πενή-
ντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (58.500,00 €) που 
αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενι-
σχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (93.600,00 €), 
που αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των ογδόντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 
(81.900,00 €) που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(στ) Η συνολική δυναμικότητα του φωτοβολταϊκού 
πάρκου ανέρχεται σε 120.000 kWh/έτος.

(ζ) Η συνολική ισχύς του φωτοβολταϊκού πάρκου ανέρ-
χεται σε 79,90 KW.

(η) Δεν προβλέπονται νέες θέσεις εξαρτημένης ερ-
γασίας.

(θ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12.2.2015.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 

ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(93.600,00 €).

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/22.6.2016 (Α΄ 117) 
«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύ-
σεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξια-
κού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21.7.2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμού 
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/28.7.2016).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001491 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1687 (4)
Τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού 

των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτι-

κών ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσε-

ων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επεν-

δύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 4370/2016 

«Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων 

και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 178), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του π.δ/τος 63/2005, «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98).

5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π.1302/
22.6.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Με-
θοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφο-
ρών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης 
καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και 
Επενδύσεων» (Β΄ 2048).

6. Την υπ’ αριθμ. 1211/30.6.2017 εισήγηση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Κ.Ε. περί τροποποίησης της 
υπουργικής απόφασης για τη μεθοδολογία υπολογισμού 
των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε..

7. Την υπ’ αριθμ. 242/29.8.2017 απόφαση της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Παροχή σύμφωνης γνώμης 
της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πι-
στωτικών ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων 
του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, 
βάσει της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4370/2016» με 
την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της επί της 
πρότασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 
ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302/22.6.2016 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών σχετικά με την ετήσια αναθεώρηση των 
κλάσεων των δεικτών κινδύνου.

8. Τις με αριθμ. EBA/GL/2015/10/22.9.2015 κατευθυ-
ντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχε-
τικά με τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα 
συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

9. Την ανάγκη μεταβολής του εύρους κλάσεων του Δεί-
κτη κάλυψης ρευστότητας, του Δείκτη Καθαρής Σταθε-
ρής Χρηματοδότησης και του Δείκτη Μη βεβαρημένων 
Στοιχείων Ενεργητικού.

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

1. Ο Πίνακας 3: Συντελεστές Στάθμισης, Κλάσεις και 
Επιμέρους Βαθμολογίες Κινδύνου ανά Δείκτη του άρ-
θρου 7 της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π.
1302/22.6.2016 (B΄ 2048) απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομικών «Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων 
τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέ-
λος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Κατα-
θέσεων και Επενδύσεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

jeroklis
Texte surligné 
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Πίνακας 3: Συντελεστές Στάθμισης, Κλάσεις και Επιμέρους Βαθμολογίες Κινδύνου ανά Δείκτη 

 Δείκτης 
Κινδύνου 

Συντελεστής στάθμισης 
Δείκτη (IW) 

Κλάσεις Επιμέρους 
Βαθμολογίες 
Κινδύνου (IRS) 

Κεφαλαιακή Επάρκεια 26%

Δείκτης Μόχλευσης Α1 11% 0 ≤ A1< 3% IRSΑ1 100 

3% ≤ B1 < 8,5% IRSB1 66 

8,5% ≤ Γ1 <14,5% IRSΓ133 

Δ1 ≥ 14,5% IRSΔ10 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Α2 11% 0≤ Α2 < 4,5% IRSΑ2100 

4,5% ≤ B2 <10% IRSB266 

10% ≤ Γ2 <16% IRSΓ2 33 

Δ2 ≥ 16% IRSΔ2 0 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Α3 4% 0 ≤ Α3 < 8% IRSΑ3100 

8% ≤ B3 <13,5% IRSB366 

13,5% ≤ Γ3<19,5% IRSΓ333 

Δ3 ≥ 19,5% IRSΔ30 

Ρευστότητα και Χρηματοδότηση 22%

Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας Α4 11% 0 ≤ Α4 <80% IRSΑ4 100 

80% ≤ B4 <100% IRSB466 

100%≤ Γ4 <120% IRSΓ433 

Δ4 ≥ 120% IRSΔ40 

Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης Α5 11% 0 ≤ Α5 < 90% IRSΑ5100 

90% ≤ B5 < 100% IRSB566 

100% ≤Γ5<120% IRSΓ533 

Δ5 ≥ 120% IRSΔ50 

Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού 19%

Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Α6 13% 0 ≤ Α6 <4,5% IRSΑ6 0

4,5% ≤ B6 <9% IRSB633 

9%≤ Γ6< 19% IRSΓ666 

Δ6≥ 19% IRSΔ6100

Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
από Προβλέψεις Α7 

6% 0 ≤Α7 <30% IRSΑ7100

30%≤ B7 < 45% IRSB766 

45%≤ Γ7 <55% IRSΓ7 33 

Δ7 ≥ 55% IRSΔ70 

Επιχειρηματικό και Διοικητικό Μοντέλο 18%

Δείκτης Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού Α8 6,5% 0 ≤Α8 < 40% IRSΑ80 

40%≤ B8 < 60% IRSB833 

60%≤ Γ8 < 100% IRSΓ866 

Δ8 ≥ 100% IRSΔ8100 

Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού Α9 6,5% Α9 ≤ 0 IRSΑ9100 

0 ≤ B9 < 0,5% IRSB966 

0,5% ≤Γ9 <1,5% IRSΓ933 

Δ9 ≥ 1,5% IRSΔ90 
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Δείκτης Αποτελεσματικότητας Α10 5% 0 ≤Α10 < 55% IRSΑ100 

55% ≤ B10 < 65% IRSB1033 

65% ≤Γ10 <70% IRSΓ1066 

Δ10 ≥ 70% IRSΔ10100 

Πιθανές Ζημιές για το ΣΕΚ 15%

Δείκτης Μη Βεβαρημένων Στοιχείων Ενεργητικού 
Α11 

15% 0 ≤ Α11 <140% IRSΑ11100 

140% ≤ B11 < 160% IRSB1166 

160% ≤ Γ11< 200% IRSΓ1133 

Δ11≥ 200% IRSΔ11 0 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π.1302/22.6.2016 (B΄ 2048) απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 5189 /A321 (5)
Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτή-

σεων για τη σύνταξη μελετών επισκευής/ενίσχυ-

σης, των εργατικών πολυκατοικιών στην περιοχή 

«Ληξούρι Ι» στην Κεφαλονιά, με φέροντα οργανι-

σμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες έχουν 

υποστεί βλάβες από το σεισμό της 26ης Ιανου-

αρίου 2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-

μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκα-
ταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή 
Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών 
θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με τον ν. 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α΄/7.2.1979), καθώς 
και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α΄/9.2.1998), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 
(ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014), βάσει του οποίου εκδίδεται η 
παρούσα απόφαση.

2. Του άρθρου 2 της από 26.3.1981 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 
(ΦΕΚ 203/Α΄/30.7.1981) καθώς και τις διατάξεις του άρ-
θρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α΄/30.7.1981) 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, 
παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτή-
των από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά 
όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α΄/17.6.1996).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 
(ΦΕΚ 203/Α΄/30.7.1981) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 

ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.6.1996) «Μεταφορά αρ-
μοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυ-
βερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114/Α΄/17.9.1982) «Για τις προθεσμίες 
υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων 
και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α΄/
29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α΄/3.9.2014) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) 
περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, και του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 
(ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) που αφορά στη μετονομασία 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

8. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) που αφορά 
στην μετονομασία του Υπουργείου «Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού».

10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

11. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/
Β΄/30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και του Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Εξαίρε-
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ση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα 
των τριών υπογραφών».

13. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ 
2221/Β΄/30.7.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σα-
ράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

14. Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣα/37269/ΦΝ429.1/14.8.2017 
(ΦΕΚ 2984/Β΄/30.8.2017) απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Έγκριση του Κανονισμού Επεμ-
βάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(2η Αναθεώρηση).

15. Την υπ’ αριθμ. οικ.20669/30.3.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 204) 
απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλία και 
Τουρισμού.

16. Tην υπ’ αριθμ. οικ. 68520/18.10.2016 απόφαση 
του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπο-
στήριξης».

17. Τις «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για 
Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» - Υπουργείο 
Δημοσίων Έργων - 1978.

18. Τις «Συστάσεις για προσεισμικές και Μετασεισμικές 
Επεμβάσεις σε Κτίρια» - Ο.Α.Σ.Π. 2001.

και Β. Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 8.2.1979 (ΦΕΚ 130/Δ΄/1.3.1979) περί χορη-

γήσεως αδειών οικοδομών προς αποκατάστασιν ζημιών 
αι οποίαι επροξενήθησαν εκ βιαίου συμβάντος ή θεο-
μηνίας κ.λπ. επί αρτίων και μη αρτίων οικοπέδων, όπως 
ισχύει.

2. Το άρθρο 43 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/
31.10.2015) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δη-
μόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
και άλλες διατάξεις.».

3. Το άρθρο δεύτερο του ν. 4383/2016 (ΦΕΚ 72/Α΄/
20.4.2016) με θέμα «Κύρωση της Ερωμεσογειακής Αε-
ροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών μελών της αφενός και του Χασεμιτικού 
Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις.».

4. Τη ΣΑΕ 069 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ έργο 2014ΣΕ06900001 
«Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές 
σεισμοπλήκτων κτιρίων, ..., λόγω του σεισμού της 26ης 
Ιανουαρίου 2014 στις περιφερειακές ενότητες Κεφαλ-
ληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και 
το γεγονός ότι η προς διάθεση πίστωση καλύπτεται 
από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ενάριθμου 
2014ΣΕ06900001 της ΣΑΕ 069, και η εκταμίευσή της θα 
γίνεται εντός των ορίων της εκάστοτε ετήσιας πίστωσης 
του έργου.

5. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.380/Φ1.20/20.11.2014/
ΔΑΕΦΚ απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών με θέμα 
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης τεσσάρων εκατομμυρίων 

ευρώ (4.000.000€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή / Επισκευή 
των διώροφων σεισμοπλήκτων εργατικών κατοικιών του 
οικισμού «Ληξούρι Ι» στην Κεφαλονιά».

6. Την υπ’ αριθμ. 1455/ΣΤ8/20.2.2014 (ΦΕΚ 455/Β΄/
25.2.2014) απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρε-
ωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατά-
στασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν 
υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών 
αδειών επισκευής».

7. Το με αριθμ. πρωτ. 658/27.3.2014 έγγραφο του 
ΟΑΣΠ με θέμα «Προτάσεις της Ομάδας Μελέτης: Επε-
ξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) του ΟΑΣΠ, 
επί αναγκαίων ρυθμίσεων του Κανονισμού».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. 628/Α325/5.2.2014 (ΦΕΚ 257/
Β΄/7.2.2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριο-
θέτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αποκα-
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης 
Ιανουαρίου 2014».

και επειδή
• Κατά την έντονη σεισμική δραστηριότητα στη νήσο 

Κεφαλληνία προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στις εργατι-
κές πολυκατοικίες στην περιοχή «Ληξούρι Ι» στην Κεφα-
λονιά, που είχαν κατασκευαστεί από τον Ο.Ε.Κ..

• Οι εργατικές κατοικίες στο Ληξούρι αποτελούν ένα 
συγκρότημα:

I) τεσσάρων (4) τριώροφων κτιρίων με 24 κατοικίες, 
σε δύο οικόπεδα, οι οποίες έχουν κριθεί επικινδύνως 
ετοιμόρροπες και

ΙΙ) τριάντα (30) διώροφων κατοικιών (μεζονέτες), σε 
τρία οικόπεδα, 14 εκ των οποίων κρίθηκαν επικινδύνως 
ετοιμόρροπες ενώ οι υπόλοιπες 16 επισκευάσιμες.

• Έχουν εκδοθεί δελτία επανελέγχου που αφορούν τις 
δεκάξι (16) διώροφες ιδιοκτησίες με φέροντα οργανισμό 
από Ω.Σ., οι οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
μέχρι να επισκευαστούν.

• Υπάρχει ανάγκη στέγασης των σεισμοπλήκτων που 
κατοικούσαν στις παραπάνω ιδιοκτησίες.

• Κατά τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. για τη λεπτομερή αποτύπωση των βλαβών, 
διαπιστώθηκε ότι στα κτίρια είχαν πραγματοποιηθεί 
επεμβάσεις, που σύμφωνα με μαρτυρίες των ιδιοκτητών 
υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής των κτιρί-
ων και πριν την παραχώρησή τους στους δικαιούχους, 
καθώς είχαν υποστεί βλάβες από το σεισμό του 1983.

• Aπαιτείται ο ορισμός ενός θεσμικού πλαισίου για την 
αποκατάσταση των εργατικών κατοικιών στην περιοχή 
«Ληξούρι Ι» στην Κεφαλονιά, που έχουν κατασκευαστεί 
και επισκευαστεί από τον Ο.Ε.Κ. και υπέστησαν βλάβες 
τόσο από το σεισμό του 1983, όσο και από το σεισμό της 
26ης Ιανουαρίου 2014, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για τη 
σύνταξη μελετών επισκευής / ενίσχυσης των εργατικών 
πολυκατοικιών στην περιοχή «Ληξούρι Ι» στην Κεφαλο-
νιά, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
οι οποίες έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 26ης 
Ιανουαρίου 2014.
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1. Η μελέτη επισκευής / ενίσχυσης των κτιρίων θα συ-
ντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), όπως αυτός αναθεωρήθηκε 
τον Αύγουστο του 2017 (ΦΕΚ 2984/Β΄/30.8.2017, 2η 
Αναθεώρηση), με στόχο αποτίμησης και ανασχεδιασμού
«Γ1».

2. Το σύνολο των στοιχείων της μελέτης επισκευής/ενί-
σχυσης (τεχνικές εκθέσεις, τεύχη υπολογισμών, σχέδια, 
φωτογραφίες κλπ) θα κατατίθενται και σε ηλεκτρονική 
μορφή (αρχεία pdf/dwg σε CD ή DVD ή memory stick).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017 

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Aριθμ. 1636 (6)
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄),
2. την αριθμ. ΕΣ 18966 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 24/18.1.1995 σύστασης των οργανικών θέσεων του φορέα, όπως ισχύει,
3. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11276/25.5.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, διαπιστώνουμε:
την κατάργηση εξήντα δύο (62) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 

προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του φορέα Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται κατά κατη-
γορία και ειδικότητα, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α)

Αριθμός οργανικών θέσεων φορέα

ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Προβλεπόμενες οργανικές
θέσεις

Καταργούμενες
κενές

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ
Καλυμμένες Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Ειδικότητα

1 Διευθυντής
1 Οικονομολόγοι
3 Μηχανικοί

5 ΣΥΝΟΛΟ

4 Οικονομολόγοι
3 Μηχανικοί
1 Χημικός
1 Νομικός Σύμβουλος

9 ΣΥΝΟΛΟ

9 14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Ειδικότητα

1 Υπ.Μηχαν/σης
1 Ηλεκτρ/γος Μηχανικός

2 ΣΥΝΟΛΟ

1 Μηχ/γος Μηχανικός
1 Τεχ/γος Χημικός
1 Υπ.Γραμματείας
2 Τεχ/γοι Μηχανικοί

5 ΣΥΝΟΛΟ

5 7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Ειδικότητα

1 Γραμ/τέας Δακτυλογράφος
5 Διοικητικοί Υπάλληλοι
2 Βοηθοί Λογιστού
2 Ταμίες
1 Αποθηκάριος
2 Εργοδηγοί
1 Χειριστής Αντλιοστασίων

14 ΣΥΝΟΛΟ

1 Διοικητικός Υπάλληλος
2 Σχεδιαστές
2 Εργοδηγοί
1 Συντηρητής Μηχαν/των
3 Χειριστές Αντλιοστασίων

9 ΣΥΝΟΛΟ

9 23
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

Ειδικότητα

1 Κλητήρας
1 Καθαρίστρια
1 Αποθηκάριος
2 Καταμετρητές
3 Οδηγοί
1 Χειριστής Μηχανημάτων
1 Αρχιτεχνίτης
5 Τεχνίτες
7 Εργάτες

22 ΣΥΝΟΛΟ

4 Καταμετρητές 
2 Χειριστές Μηχανημάτων
2 Αρχιτεχνίτες
10 Τεχνίτες
3 Φύλακες
18 Εργάτες

39 ΣΥΝΟΛΟ

39 61

ΣΥΝΟΛΟ 43 62 62 105

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρτα, 31 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036331310170008*
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