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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της οικ. 55932/1016/2-12-2016
(Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα
«Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας»
όπως ισχύει και ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα
απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016
(Α’ 205) όπως ισχύει».

2

Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής
(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το
έτος 2019.

3

Καθορισμός κατ΄ αποκοπή χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Δ.Y.E.Ε. Ν. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2657/48
(1)
Τροποποίηση της οικ. 55932/1016/2-12-2016
(Β' 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα
«Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας»
όπως ισχύει και ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα
απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016
(Α' 205) όπως ισχύει».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), όπως τροποποιήθηκε με το
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άρθρο 91 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 38),
2. το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101),
3. τον ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 88),
4. την περίπτ. ιθ' της παρ. 2 του άρθ. 14 και το εδάφιο
γ' της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α' 28),
5. την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 164/2004
(Α' 164),
6. τον κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 63/2005 (Α' 98) και ιδίως την παρ. 1δ του άρθρου 41
και το άρθρο 90,
7. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ και
άλλες διατάξεις» (Α' 258),
8. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
9. το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29),
10. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L
119/4-5-2016, σελ. 1-88), ως τέθηκε σε εφαρμογή την
25η Μαΐου 2018,
11. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
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12. το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116),
13. το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α' 208),
14. το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),
15. το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210),
16. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168),
17. το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37),
18. τη με αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168),
19. τη με αριθ. Υ173/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Β' 3610),
20. τη με αριθ. 91589/3-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β' 3814),
21. τη με αριθ. Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β' 695),
22. τη με αριθ. οικ. 13471/4878/2018 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β' 814), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
23. τη με αριθ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 κοινή
υπουργική απόφαση με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο
τομέα της υγείας» (Β' 3888), όπως έχει τροποποιηθεί με
τις με αριθ. οικ. 56914/1033/8-12-2016 (Β' 3942), οικ.
29479/464/26-6-2017 (Β' 2195), οικ. 32026/500/7-7-2017
(Β' 2357) και οικ. 546/11/4-1-2018 (Β' 16) αποφάσεις και
πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης
ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α' 205), όπως ισχύει»,
24. τη με αριθ. 3956/89/6-11-2018 απόφαση του ΔΣ
του ΟΑΕΔ,
25. το με αριθ. πρωτ. 52510/81/15-11-2016 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων,
26. τη με αριθ. πρωτ. 59582/1886/11-12-2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης
υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω9Γ8465Θ1Ω-Π50),
27. τη με αριθ. πρωτ. 66066/5445/18-12-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
28. τη με αριθ. πρωτ. 93767/18-12-2018 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,
29. το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προσφέρει στους ωφελούμενούς του απασχόληση σε εξειδικευμένο πεδίο, που δεν θα μπορούσαν να έχουν σε άλλα
προγράμματα, αξιοπρεπείς αποδοχές και αποδεικνύεται
ότι επιτυγχάνει την επανένταξη των ωφελούμενων στο
εργασιακό τους αντικείμενο από το οποίο είχαν αποκοπεί,
για λόγους που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, ενισχύοντας σημαντικά τις παροχές υγείας προς τους πολίτες
της χώρας, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ανεργίας που αποτελεί υποχρέωση του Κράτους αλληλεγγύης,
30. την ανάγκη ίσης μεταχείρισης των ωφελούμενων του προγράμματος, προκειμένου το σύνολο των
ωφελούμενων των κατηγοριών ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και ΔΕ Οδηγών - ΔΕ Πληρωμάτων
ασθενοφόρων των λοιπών φορέων παροχής Υπηρεσιών
Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και
τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, να λαμβάνει
το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,
31. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον συνολική δαπάνη ύψους έως το ποσό
των εξήντα εκατομμυρίων Ευρώ (60.000.000 €) η οποία
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και
κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
- για το έτος 2019: 33.000.000 Ευρώ και
- για το έτος 2020: 25.000.000 Ευρώ
- για το έτος 2021: 2.000.000 Ευρώ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθ. οικ. 55932/1016/
02-12-2016 (Β' 3888) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως ισχύει, ως εξής:
Α. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
ορίζεται στα 150,00 Ευρώ σε μηνιαία βάση για την κατηγορία ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και
για την κατηγορία των ΔΕ Οδηγών - ΔΕ Πληρωμάτων
ασθενοφόρων των λοιπών φορέων παροχής Υπηρεσιών
Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και
τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ)».
Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η αρχική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Μετά το πέρας της ως άνω διάρκειας απασχόλησης,
οι ωφελούμενοι απασχολούνται για άλλους δώδεκα (12)
μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις.
Η απασχόληση των ωφελούμενων συνεχίζεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες, επιπλέον της χρονικής διάρκει-
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ας του προηγούμενου εδαφίου, υπό τους ίδιους όρους
και στις ίδιες θέσεις.
Οι ωφελούμενοι απασχολούνται στους Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που
διέπει τους Φορείς Υποδοχής».
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 55932/1016/
02-12-2016 (Β' 3888) απόφαση, όπως ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Α.1021
(2)
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής
(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το
έτος 2019.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265/Α'), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, για
τον υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων αυτών κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του
ίδιου άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών,
β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017
(Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130
και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ.3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

665

3. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την ανάγκη καθορισμού της Σταθμισμένης Μέσης
Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων, βάσει
των τηρουμένων από την Υπηρεσία στοιχείων σχετικά
με τις φορολογηθείσες ποσότητες και τις λιανικές τιμές
πώλησης των προϊόντων αυτών κατά το έτος 2018.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2019 του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των τσιγάρων, κατ'
εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου
97 του ν. 2960/2001 και με βάση τα στοιχεία φορολογίας
του έτους 2018, ορίζουμε ως Σταθμισμένη Μέση Τιμή
(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων το ποσό των
209,06 € ευρώ τη φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ. = 1.000
τσιγάρα).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 149
(3)
Καθορισμός κατ΄ αποκοπή χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Δ.Y.E.Ε. Ν. Ροδόπης.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2314/
1953 «Περί τροποποίησης των περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων διατάξεων» (ΦΕΚ 59/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125/Α΄).
3. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25-05-2012 (ΦΕΚ
1741/Β΄/25-05-2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
4. Το νόμο αριθμ. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο
αριθμ. 112/Α΄/13-7-2010 σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και
άλλες διατάξεις».
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5. Την απόφαση αριθμ. 2062200/6414/004/01-09-1997
(ΦΕΚ 858/Β΄/1997) του Υπ. Οικονομικών «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών
στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξουσίας να υπογράφουν ’’Με εντολή Υπουργού’’, στο Γενικό
Διευθυντή Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/νσεως
και Τμήματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών αριθμ. 1121103/2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ 1175/Β΄/
11-11-1998).
6. Την απόφαση αριθμ. 2061120/26-08-1997 (ΦΕΚ 754/
Β΄/1997) του Υπουργείου Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων
Διατακτών».
7. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας για το
έτος 2019 ποσού 3.000,00 ευρώ , στον ειδικό Φορέα
1023-204-0314500 και ΚΑΕ 2410288001 με ποσοστό διάθεσης 90% για κατ΄ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.
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8. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ΄ αποκοπή
χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Δ.Y.E.Ε.
Ν. Ροδόπης του ειδικού Φορέα 1023-204-0314500 και
ΚΑΕ 2410288001 στο ποσό των 250,00 ευρώ, για το
έτος 2019, σύμφωνα με το υπάρχον ποσοστό διάθεσης
του 100%.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά
εντάλματα, σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/5091/
0026/25-05-2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25-05-2012) Υπ. Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 15 Ιανουαρίου 2019
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
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