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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση συντελεστών απωλειών δικτύου.

2 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου για Τμήματα 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπά-
των Αρτέμιδος.

3 Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ 
«Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου 
Ντάνκαν» Δήμου Βύρωνα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 1242/2018 (1)
Έγκριση συντελεστών απωλειών δικτύου.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2018 η οποία 
συνεχίστηκε την 14η και την 17η Δεκεμβρίου 2018 )

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011, 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ 
(ΦΕΚ Β' 78/20.1.2017), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις 
του Άρθρου 136 του Κώδικα.

3. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσε-
ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου 
(ΦΕΚ Β' 2773/18.12.2015).

4. Την 17/2006 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Αριθμητικές 
τιμές Συντελεστών Απωλειών Δικτύου».

5. Την 752/2014 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Συ-
ντελεστών Απωλειών Δικτύου».

6. Την 573/2016 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Συ-
ντελεστών Απωλειών Δικτύου».

7. Την 1022/2017 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Συ-
ντελεστών Απωλειών Δικτύου».

8. Το ΓρΔ/12600/6.11.18 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με θέμα 
«Υποβολή μελέτης εκτίμησης συντελεστών απωλειών 
Διασυνδεδεμένου Δικτύου» (ΡΑΕ/(Ι-248482/7.11.2018).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κώδικα Δι-

αχείρισης του ΕΔΔΗΕ ορίζεται ότι «1. Οι συντελεστές 
απωλειών Δικτύου καθορίζονται βάσει μελέτης, η οποία 
συντάσσεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και υπο-
βάλλεται στη ΡΑΕ έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. 
Η μελέτη βασίζεται στις μέσες απώλειες ενέργειας στο 
Δίκτυο κατά την πλέον πρόσφατη 12μηνη περίοδο για 
την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ισοζυγίου ενέρ-
γειας του Δικτύου κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης. 
Οι συντελεστές απωλειών εγκρίνονται με απόφαση της 
ΡΑΕ έως την 30η Νοεμβρίου του ιδίου έτους, τίθενται 
σε ισχύ από την αρχή του επόμενου έτους και ισχύουν 
τουλάχιστον για ένα ημερολογιακό έτος. Ειδικά για το 
έτος 2017 εφαρμόζονται οι συντελεστές απωλειών Δι-
κτύου που καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, βάσει των 
διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 
2. Οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου είναι ενιαίοι για 
το σύνολο του Δικτύου και εφαρμόζονται για το σύνολο 
των ωρών του έτους στο οποίο αφορούν».

Επειδή η ΡΑΕ, με την αριθμ. 10202/2017 απόφασή της 
(σχετικό 7) ενέκρινε τους συντελεστές απωλειών του Δι-
κτύου που είναι σε ισχύ σήμερα.

Επειδή ο Διαχειριστής του Δικτύου υπέβαλλε επικαι-
ροποιημένη μελέτη και εισήγηση για τον καθορισμό των 
συντελεστών απωλειών του Δικτύου με αναφορά το έτος 
2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (σχετικό 8).

Επειδή σύμφωνα με τη μελέτη αυτή οι συνολικές απώ-
λειες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου εκτιμώνται σε ποσο-
στό 9,3% επί της συνολικής εισερχόμενης σε αυτό ενέρ-
γειας. Από το σύνολο αυτό των απωλειών, ποσοστό 2,4% 
(επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) 
εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε απώλειες επί του Δικτύου 
Μέσης Τάσης (ΜΤ), ποσοστό 3,0% (επί της συνολικής 
εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) σε απώλειες επί 
του Δικτύου Χαμηλής Τάσης (XT), με το υπολειπόμενο 
ποσοστό 3,2% να αποδίδεται σε μη τεχνικές απώλειες. 
Τα στοιχεία αυτά κρίνονται επαρκώς τεκμηριωμένα και 
γίνονται αποδεκτά.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επειδή αναφορικά με τον επιμερισμό των μη-τεχνικών 
απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δι-
κτύου που είναι αναγκαίος προκειμένου να καθοριστούν 
συντελεστές προσαύξησης των καταναλώσεων του 
Διασυνδεδεμένου Δικτύου για την αναγωγή τους στα 
όρια με το Σύστημα, η ΡΑΕ προκρίνει τον επιμερισμό 
αναλογικά προς την καταμετρούμενη σε κάθε δίκτυο 
κατανάλωση, ως μέση λύση μεταξύ των δύο ακραίων 
εναλλακτικών (εξ' ολοκλήρου ενσωμάτωση στο πρω-
τεύον ή στο δευτερεύον), σταθμίζοντας ιδίως την προ-
καλούμενη μεταβολή στους συντελεστές προσαύξησης.

Επειδή, βάσει των στοιχείων και των υπολογισμών της 
μελέτης του Διαχειριστή του Δικτύου, σε συμφωνία με 
τη σχετική μεθοδολογία της απόφασης ΡΑΕ 17/2006, 
προκύπτουν οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών 
προσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου, ώστε οι κατα-
ναλισκόμενες ανά επίπεδο τάσης ποσότητες ενέργειας 
να ανάγονται στο όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου, 
ως ακολούθως:

α) Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών στη ΜΤ 
(ΣΠΑ_ΜΤ), το γινόμενο του οποίου με τις μετρούμενες 
στις εξόδους του Δικτύου ΜΤ ποσότητες ενέργειας, απο-
δίδει τις απώλειες ενέργειας επί του Δικτύου ΜΤ: 3,60%.

β) Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών στη XT 
(ΣΠΑ_ΧΤ), το γινόμενο του οποίου με την μετρούμενη 
κατανάλωση ενέργειας από Πελάτες XT, αποδίδει τις 
απώλειες ενέργειας επί του Δικτύου XT: 8,82%.

γ) Συντελεστής προσαύξησης των καταναλώσεων υπό 
ΜΤ λόγω απωλειών Δικτύου, το γινόμενο του οποίου με 
καταναλισκόμενες υπό μέση τάση ποσότητες ενέργειας 
δίνει τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας που εγχέονται 
στο Δίκτυο από το Σύστημα: 1,0360 (=1+ΣΠΑ_ΜΤ).

δ) Συντελεστής προσαύξησης καταναλώσεων υπό XT 
λόγω απωλειών Δικτύου, το γινόμενο του οποίου με κα-
ταναλισκόμενες υπό χαμηλή τάση ποσότητες ενέργειας 
δίνει τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας που εγχέονται 
στο Δίκτυο από το Σύστημα: 1,1274 (=( 1 +ΣΠΑ_ΜΤ)
x(1+ΣΠΑΧΤ)), αποφασίζει:

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρ-
θρο 136 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, εγκρίνει 
τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών απωλειών του 
Δικτύου, οι οποίοι αντιστοιχούν στους ως άνω συντελε-
στές προσαύξησης καταναλώσεων υπό ΜΤ και XT λόγω 
απωλειών, ώστε οι καταναλισκόμενες ανά επίπεδο τάσης 
ποσότητες ενέργειας να ανάγονται στο όριο μεταξύ Συ-
στήματος και Δικτύου, ως εξής:

α) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων 
συνδέονται στη Μέση Τάση του διασυνδεδεμένου με 
το Σύστημα Δικτύου: 1,0360

β) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συν-
δέονται στη Χαμηλή Τάση του διασυνδεδεμένου με το 
Σύστημα Δικτύου: 1,1274

2. Οι ως άνω συντελεστές προσαύξησης εφαρμόζονται 
επί της μετρούμενης κατανάλωσης ενέργειας, ενιαία με-
ταξύ των Πελατών κάθε επιπέδου τάσης σύνδεσης (ήτοι 
μεταξύ Πελατών Μέσης ή Χαμηλής Τάσης) για όλες τις 
ημέρες και ώρες του έτους.

3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Φεβρουαρίου 
2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 99923/32228 (2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου για Τμήμα-

τα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Σπάτων Αρτέμιδος. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 171 του ν. 3584/ 
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2007).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16.12.2015), Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για ερ-
γασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

6. Την 284/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σπάτων Αρτέμιδος περί καθιέρωσης ωραρίου εργασίας 
για τρία (3) Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι-
ών Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για το έτος 2019. 

7. Το αριθμ. 87534/28882/22-10-2018 έγγραφο ανα-
φορικά με ζητηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία. 

8. Την 365/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σπάτων Αρτέμιδος περί καθιέρωσης ωραρίου εργασίας 
για τα Τμήματα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Υδραυ-
λικών και Αποχ/κών Έργων και Τεχνικών έργων και Μελε-
τών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάτων 
Αρτέμιδος για το έτος 2019.

9. Την 30593/26-10-2018 βεβαίωση περί ύπαρξης πι-
στώσεων για το οικονομικό έτος 2019, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε 
1) Την 24ωρη λειτουργία, Κυριακές, εξαιρέσιμες και 

αργίες, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων - 
Ηλεκτροφωτισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και συγκεκριμένα για εννέα 
(9) υπαλλήλους του Τμήματος, κλάδου και κατηγορίας 
δύο (2) ΔΕ29 Οδηγοί, έξι (6) ΔΕ24 Ηλεκτρολόγοι και ένας 
(1) ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων, για τις ανάγκες αποκα-
τάστασης βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε 
κοινόχρηστους χώρους , παιδικές χαρές, πλατείες κλπ 
καθώς και για το Πνευματικό κέντρο Χρ. Μπέκας όπου 
λαμβάνουν χώρα πληθώρα εκδηλώσεων κ.λπ.

2) Την 24ωρη λειτουργία, Κυριακές, εξαιρέσιμες και 
αργίες, του Τμήματος Υδραυλικών και Αποχ/κών Έργων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάτων 
Αρτέμιδος και συγκεκριμένα για είκοσι δύο (22) υπαλ-
λήλους του Τμήματος, κλάδου και κατηγορίας ένας TE 
Μηχανολόγων Μηχανικών, επτά ΔΕ30 Υδραυλικών, ένας 
ΔΕ1 Διοικητικός, εννέα ΥΕ16 Καταμετρητών, τέσσερις 
ΥΕ Εργατών ύδρευσης, για τις ανάγκες επιδιόρθωσης 
βλαβών στο δίκτυο και συγκρότησης εξωτερικών 
συνεργείων .

3) Την 24ωρη λειτουργία, Κυριακές, εξαιρέσιμες και 
αργίες, του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάτων Αρτέ-
μιδος και συγκεκριμένα για πέντε (5) υπαλλήλους του 
Τμήματος, κλάδου και κατηγορίας ένας ΔΕ5 , δύο ΔΕ 30 
και δύο ΥΕ Εργατών, για τις ανάγκες γρήγορης και άμε-
σης αποκατάστασης και ομαλής διέλευσης οχημάτων 
κατά την διάρκεια συνεργασίας με το Τμήμα Υδραυλικών 
και Αποχ/κών Έργων της ίδιας Δ/νσης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 40.500,00 € περίπου σε βάρος του υπό 
έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Σπά-
των Αρτέμιδος που θα βαρύνει τους ΚΑ: 25-6012.001, 
25.6042.001, 30-6012.001, 30-6022.001 και 30-6042.001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 112353/35541 (3)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ "Κέ-

ντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου 

Ντάνκαν" Δήμου Βύρωνα. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013(ΦΕΚ 
98/Α’/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφο-
ρούν ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α' βαθμού.

6. Το π.δ. 174/1980 (ΦΕΚ 50/1980/Α') περί σύστασης 
του ΝΠΔΔ με όνομα "Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας 
& Ραϋμόνδου Ντάνκαν" στο Δήμο Βύρωνα.

7. Την 330/2008 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Βύρωνα 
περί τροποποίησης της συστατικής πράξης ίδρυσης του 
ΝΠΔΔ "Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου 
Ντάνκαν" Δήμου Βύρωνα.

8. Την 17897/28110/24-11-2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ (σχετ. 7), 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2512/Β’/10-12-2008.

9. Την 14/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Βύρωνα περί διατήρησης του ΝΠΔΔ "Κέντρο Με-
λέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν" Δήμου Βύ-
ρωνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1765/Β’/5-8-2011.

10. Την 69/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ "Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου 
Ντάνκαν" Δήμου Βύρωνα περί τροποποίησης της συ-
στατικής πράξης του ΝΠΔΔ ως προς τον επαναπροσδι-
ορισμό της ετήσιας επιχορήγησης.

11. Την 356/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Βύρωνα περί έγκρισης της 69/2018 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β’/ 
2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπο-
γραφής.

13. Την οικ. 59395/21881/14.07.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί 
ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ "Κέντρο 
Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν" Δήμου 
Βύρωνα ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας 
επιχορήγησης του ΝΠΔΔ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 
4. ΠΟΡΟΙ του ΝΠΔΔ, το οποίο έχει ως εξής:

4. ΠΟΡΟΙ
α) Ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο Βύρω-

να με το ποσό των 112.500,00 €.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

επιπλέον προσαυξημένη δαπάνη εις βάρος του προϋ-
πολογισμού του Δήμου Βύρωνα ύψους 40.000,00 € για 
το έτος 2019.

Η ανωτέρω δαπάνη θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
του Δήμου έτους 2019, μετά τη δημοσίευση, και θα βα-
ρύνει τον Κ.Α. 00.6715.0002 και για τα επόμενα έτη θα 
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προβλέπεται ποσό ύψους 112.500,00 ευρώ στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. 174/1980.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02059253112180004*
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