
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 98538/13-10-2022 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγη-
σης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 118 του 
ν. 4887/2022».

2 Αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδι-
κοτήτων σε νέους κλάδους και ειδικότητες σε φο-
ρείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο -Κλαδολόγιο) 
του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. 25821 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 98538/13-10-2022 από-

φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγη-

σης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 118 του 

ν. 4887/2022». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα 

Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16), και ιδίως το άρθρο 118 αυτού, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4965/2022 
«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατά-
ξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 162).

2. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας», (Α’ 45), και ειδικότερα τα άρθρα 13,14 και 
15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικα για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) το οποίο δια-
τηρήθηκε σε ισχύ, με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

10. Την υπ’ αρ. 26226/2017 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων 
στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολού-
θησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών 
νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  4399/2016» 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  117), η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 19 του άρθρου 130 του ν. 4887/2022.

11. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο
Παπαθανάση» (Β’ 4405).

12. Την υπ’ αρ. 98538/13-10-2022 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύ-
σταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 118 του ν. 4887/2022» (Β’ 5369).

13. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της 
λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την πραγμα-
τοποίηση αξιολογήσεων επενδυτικών σχεδίων που υπο-
βάλλονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 
και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, δύ-
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ναται να συνεδριάζει και εκτός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τροποποιείται η υπ’ αρ. 98538/13-10-2022 απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 118 του ν. 4887/2022», ως προς τη παρ. 5 
του άρθρου 1, ως εξής:

«5. Η επιλογή των μελών της Επιτροπής που προ-
έρχονται από το Ε.Μ.Π.Α. πραγματοποιείται με τυχαία 
κλήρωση από το σύνολο των μελών του που έχουν 
πιστοποιηθεί ως προς την επάρκεια συμμετοχής των 
στις διαδικασίες αξιολόγησης των καθεστώτων ενι-
σχύσεων του ν. 4887/2022. Η συμμετοχή τους στις 
Επιτροπές Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων είναι 
υποχρεωτική».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 98538/13-10-2022 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυ-
τικών Σχεδίων του άρθρου 118 του ν. 4887/2022».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 141 (2)
Αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ει-

δικοτήτων σε νέους κλάδους και ειδικότητες σε 

φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο -Κλαδο-

λόγιο) του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙAΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Το άρθρο 103 «Σύσταση-Συγχώνευση νομικών προ-
σώπων Δημοσίου Δικαίου» του ν. 3852/2010.

3. Το Φ.Ε.Κ. Β’  1568/2011 περί συγχώνευσης των 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κω και τη σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. Δή-
μου Κω με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
Δήμου Κω.

4. Το Φ.Ε.Κ. Β’ 1979/2012 στο οποίο δημοσιεύθηκαν 
οι διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης κατάργησης κε-
νών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέ-
ση δημοσίου δικαίου του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω κατ’ εφαρ-
μογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, 
όπως ισχύει.

5. Το Φ.Ε.Κ. Β’ 464/2014 περί έγκρισης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργα-
νισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών Δήμου Κω».

6. Τις υπ’ αρ. 317/2019, 127/2021 και 200/2021 απο-
φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Προ-
έδρου και μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
Δήμου Κω.

7. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 «Νέο 
πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169).

8. Το π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού 
σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» 
(Α’ 232).

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/
30.12.2022 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

10. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.127/03.01.2023 
εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δομών Διαδικασιών και Αρ-
χείων.

11. Το υπ’ αρ. 734/04.01.2023 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Δημοσίευση του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός 
προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσο-
ντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

12. Την υπ’ αρ. 615/22.02.2023 εισήγηση Π.Ο.Υ. για 
μη πρόκληση δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), αποφασίζει:

Την αντιστοίχιση των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων 
του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου προσωπικού, όπως περιλαμβάνονται 
στο Φ.Ε.Κ. Β’ 464/2014 περί έγκρισης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανι-
σμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθ-
μών Δήμου Κω» με τους οριζόμενους στο Παράρτημα Β 
’του π.δ. 85/2022 (Α’ 32) νέους κλάδους και ειδικότητες 
ως ακολούθως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κως, 23 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




