
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 15729/2014 υπουργικής από-
φασης «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ανα-
μόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων 
παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια».

2 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

3 Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 
δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Παγίας 
Προκαταβολής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (ΥΠΑ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 25412 (1)
Τροποποίηση της 15729/2014 υπουργικής από-

φασης «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ανα-

μόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων 

παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 20 και του άρ-

θρου 23 του ν. 4146/2013 (Α’ 90), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 11 του ν. 4242/2014 (Α’ 50).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 και των παρ. 1 
και 7 του άρθρου 85 του ν.  4399/2016 (Α΄ 117) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτι-
κών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση αναπτυξιακού συμβου-
λίου και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

3. Την 15729/2014 (Β’ 944) υπουργική απόφαση «Δια-
δικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κό-
στους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού 

από ηλιακή ενέργεια» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
με την 56901/26-5-2015 (Β΄ 1075) υπουργική απόφαση.

4. Την 77685/21-7-2016 (Β’ 2335) υπουργική απόφαση 
«Σύσταση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 27 
του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουρ-
γίας της».

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

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

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

Άρθρο 1
Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 της 15729/ 2014 

υπουργικής απόφασης, η οποία προστέθηκε με το άρ-
θρο 1 της 56901/26-5-2015 απόφασης, τροποποιείται, 
ως ακολούθως:

«6. Επί αιτήσεων φορέων επενδυτικών σχεδίων της 
παρ. 1 του άρθρου 1, που έχουν εξετασθεί από την αρμό-
δια υπηρεσία (Διεύθυνση έγκρισης και παρακολούθησης 
επενδύσεων) έως την 31.12.2014, αλλά οι αποφάσεις 
αποδοχής ή απόρριψής τους κατά τη διαδικασία της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 2 δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, 
εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης της γνωμοδοτικής 
επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 15729/2014 υπουργική από-
φαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/575-α’ (2)
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’)«Εθνικό Μητρώο Επι-

τελικών στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω-
γών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

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

γ) Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κύρωση του κώδι-
κα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

δ) Την ΔΙΚ ΠΡ/Φ80/30/8703 από 16-09-1988 υπουργι-
κή απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολί-
τη»(Α’ 156).

στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (Α’ 160).

ζ) Την Υ55/29-08-2018 απόφαση Πρωθυπουργού «Κα-
θορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’3715).

η) Την Υ56/29-08-2018 απόφαση Πρωθυπουργού «Σύ-
σταση θέσεων Υφυπουργών» (Β’ 3715).

θ) Την διάταξη του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 178/2-10-2018 
απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Αικατερίνη 
Παπακώστα - Σιδηροπούλου» (ΦΕΚ β’4481).

2. Την με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ. 7513/3.3.2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

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

1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολί-
τη, Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, του άρθρου 21 του 
ν. 4369/2016, με έδρα την Αθήνα, στο κτίριο του πρώην 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4.

2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από:
α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικού Προ-

σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρο.
Ο αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής, επι-

λέγεται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των προϊσταμέ-
νων Διευθύνσεων, του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη. 

β) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι 
επιλέγονται με δημόσια κλήρωση.

γ) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης από άλλο Υπουρ-
γείο ή άλλο φορέα, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος 
επιλέγεται υποχρεωτικώς μετά από δημόσια κλήρωση 
μεταξύ τουλάχιστον πέντε υποψηφίων που προέρχονται 
από πέντε διαφορετικούς φορείς.

δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων 
(μονίμων και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) 
και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκ-
προσώπων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ε) Έναν εκπρόσωπο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος 
είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του αξιολογούμενου, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, 
ορίζεται υπάλληλος, με τον αναπληρωτή του, της Διεύ-
θυνσης πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο-
μίας.

4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η 
αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και 
των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις πα-
ραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 
και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 
16 του ν. 4369/2016.

5. 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.

6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης, που συγκροτείται με την παρούσα, είναι διετής.

7. Η θητεία των υπό στοιχεία 2 δ’ αιρετών μελών 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής και ορί-
ζεται από την ΔΙΚ ΠΡ/Φ80/30/8703 από 16.09.1988 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019

Η Υπουργός                           Η Υφυπουργός

                                                        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ               ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. Δ11/Α/5936/2096 (3)
Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 

δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Παγίας 

Προκαταβολής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-

πορίας (ΥΠΑ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-

χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 143 Α΄), ιδίως το άρθρο 108 και του ν. 4337/2015 
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(ΦΕΚ 129/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεων Εναέ-
ριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών 
και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» 
(ΦΕΚ 238/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με-
ταγενέστερα.

δ) Του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α΄) «περί Αναδιοργάνω-
σης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες δι-
ατάξεις» όπως τροποποιήθηκε καθώς και το άρθρο 67 
του ν. 4146/2013 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 90/Α΄).

ε) Του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ/188/Α΄) «Σύ-
σταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» 
σε συνδυασμό με την παρ. 20 του άρθρου 43 «Ρύθμιση 
ειδικών θεμάτων» του π.δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρ-
χής Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 156/Α΄/2018).

στ) Του π.δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής 
Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α’ 156) και ειδικότερα την παρ. 20 
του άρθρου 43 και του π.δ. 85/2018 «Οργανισμός της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α’ 157).

ζ) Του π.δ. 125/1984 «περί συστάσεως Παγίας Προκα-
ταβολής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουρ-
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 39/Α΄).

2. Το γεγονός ότι, κατά την έκδοση της παρούσας από-
φασης οι θεσμοθετούμενες με τον ν. 4427/2016 όπως 
ισχύει και τα π.δ. 84/2018 και 85/2018 υπηρεσίες, ήτοι η 
Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και η Υπηρεσία Πο-
λιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που υπεισέρχονται στη θέση 
της ΥΠΑ, βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης.

3. Τις αποφάσεις Υ172 «Καθορισμός σειράς τάξης των 
Υπουργείων» και Υ173 «Σύσταση θέσεων Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 3610/Β΄) και Υ 
29/8-10-15 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομι-
κών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄), τα π.δ. 123 
«Ανασύσταση και μετονομασία...Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α΄), π.δ. 124/2016 «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 209/Α΄), π.δ. 125/2016 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 210/Α΄) στο μέρος τους που δεν τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις των π.δ.  87/2018 και 88/2018 
(ΦΕΚ 160 Α΄) περί της αποδοχής παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και του διο-
ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών αντιστοίχως.

4. Τη οικ. 509/11/3-1-2017 (ΦΕΚ 61 Β΄) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και Υποδομών και Μεταφορών 
«Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ 220 Α΄)».

5. Την ΓΛΚ/2086551/9185/0024/12-3-1999 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών - 
Επικ/νιών, με την οποία καθορίστηκαν τα είδη και τα 
ποσοστά των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της 
Πάγιας Προκαταβολής της ΥΠΑ.

6. Την ΥΠΑ/Δ11/Α/29316/12737/3-8-06 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομίας- Οικονομικών και Μετα-
φορών - Επικ/νιών «περί αναπροσαρμογής της Παγίας 
Προκαταβολής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» 
από € 600.000,00 σε € 868.000,00.

7. Την Δ11/Α/5170/5617/11-3-2016 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «περί 
ανακατανομής ποσού της Παγίας Προκαταβολής της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Σύσταση 
Μερικών Διαχειρίσεων Παγίας Προκαταβολής στη Δ21, 
στη ΜΠΜ και στον ΔΑΣΤ της ΥΠΑ».

8. Την Δ11/Α/30017/25136/2016 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «περί επανακαθορισμού του 
είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε 
βάρος της Παγίας Προκαταβολής της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

9. Την 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3240 Β΄) «περί 
Οικονομικής και Διοικητικής Ταξινόμησης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το 139/1-2-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

11. Την ανάγκη επανακαθορισμού του είδους και του 
ποσοστού κάθε δαπάνης που βαρύνει την Πάγια Προ-
καταβολή βάσει του νέου κωδικολογίου.

12. Τη φύση και ιδιομορφία των δαπανών της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την κάλυψη συναφών 
αναγκών της.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού,αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το είδος και το ποσοστό δαπανών κατά 
Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ), που πληρώνο-
νται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολή της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, ειδ. φορέα 1039-401-0000000 
ως ακολούθως:
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KAE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%)

2410102001 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 30

2410103001 Αγορές υγειονομικού υλικού 30

2410201001
Αγορές ειδών γραφικής ύλης και 
μικροεξοπλισμού

40

2410202001 Αγορές ειδών καθαριότητας 40

2410203001
Αγορές ειδών συντήρησης και 
επισκευής εγκαταστάσεων

70

2410204001
Αγορές ειδών συντήρησης και 
επισκευής μεταφορικών μέσων 
ξηράς

70

2410206001
Αγορές ειδών συντήρησης και 
επισκευής αεροσκαφών

50

2410207001
Αγορές ειδών συντήρησης και 
επισκευής λοιπού εξοπλισμού

70

2410301001 Αγορές καυσίμων κίνησης 70

2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 70

2410989001
Αγορές χρωμάτων και λοιπών 
συναφών υλικών

50

2410989002
Αγορές χημικών υλικών και 
αεραφρού

30

2410989899 Αγορές λοιπών αγαθών 90

2420103001
Έξοδα ταχυδρομικών 
υπηρεσιών

20

2420189001
Λοιπά έξοδα μεταφορών και 
επικοινωνιών

90

2420301001
Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, 
επισκευής κτιρίων και έργων 
υποδομών

50

2420302001
Αμοιβές και έξοδα συντήρησης 
και επισκευής οχημάτων

70

2420389001
Λοιπές αμοιβές και έξοδα 
συντηρήσεων και επισκευών

50

2420403001
Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης 
προσωπικού

70

2420404001 Έξοδα κίνησης προσωπικού 70

2420405001
Έξοδα διανυκτέρευσης 
προσωπικού

70

2420904001
Έξοδα για υγειονομικές 
υπηρεσίες

30

2420905001
Έξοδα για εκδόσεις και 
δημοσιεύσεις

20

2420906001
Έξοδα προβολής, διαφήμισης 
και δημοσίων σχέσεων

40

2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 70

2440301001
Μισθώματα αυτοκινήτων
(πλην leasing)

20

3120189001
Αγορές λοιπών μηχανημάτων 
και εργαλείων

40

3120301001
Αγορές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και συναφούς 
εξοπλισμού

30

3120389001
Αγορές λοιπού εξοπλισμού 
πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών

30

3140301001 Αγορές λογισμικού υπολογιστών 30

2. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προη-
γούμενη σχετική αναφορικά με το είδος και το ποσοστό 
δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Παγίας Προκα-
ταβολής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και
Οικονομικών  και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02008581203190004*
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