
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

4 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

5 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Επίκουρου 
Καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

6 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

7 Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επι-
στροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή-
ρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη 
γεωργία.

8 Ορισμός αναπληρώτριας του Γενικού Γραμματέα 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.T.).

9 Επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων στην 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ Α.Ε.

10 Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης φαρ-
μακοποιών - υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 
και νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας 
ή νυκτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας, 
μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 222457/Δ2 (1)
  Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/ 

τ.Α΄/01-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής...2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...και 
4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρ-
θρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ118/τ.Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις».

3. Τη με αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/03-04-2013).

4. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση και... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012), όπως 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-06-2013).'

5. Τη με αρ. πρωτ. 153627/ΓΔ4/20-9-2016 υπουργική 
απόφαση « Διατύπωση γνώμης για τις κτηριολογικές 
προϋποθέσεις των Ιδιωτικών Σχολείων».

6. Την με αρ. πρωτ. ΔΑ/59782/4-11-2016 (240ης/ 
03-11-2016 Συνεδρίασης του ΔΣ) απόφαση διατύπωσης 
Γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ σε συνδυασμό με την αρ. 129818/
Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β΄/1-10-2013) «Αριθμός μαθη-
τών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια».

7. Τη με αρ. 78/27-09-2016 αίτηση του νομίμου εκπρο-
σώπου του εκπαιδευτηρίου που εισήλθε στην υπηρεσία 
μας με αρ. πρωτ. 165614/Δ2/6-10-2016 καθώς και τη με 
αρ. 90/31-10-2016 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του 
εκπαιδευτηρίου που εισήλθε στην υπηρεσία μας με αρ. 
πρωτ. 189712/9-11-2016.

8. Το υπ'αριθ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) 
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ.163117/Δ2/15-10-2015 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2321/τ.Β΄/27-10-2015), ως 
προς τον αριθμό των αιθουσών ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε στο Σω-
ματείο «Σύλλογος Ο Απόστολος Παύλος», άδεια Ιδιω-
τικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Λυκείου 
για δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότη-
τας είκοσι επτά (27) μαθητών έκαστη, μίας αίθουσας 
δυναμικότητας δεκαοκτώ (18) μαθητών και μίας αίθου-
σας δυναμικότητας δεκαέξι (16) μαθητών σύμφωνα 
με την αρ. 129818/Γ2/16-9-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2451/τΒ΄/1-10-2013) «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα 
στα Γυμνάσια και στα Λύκεια».

Επίσης μίας (1) αίθουσας πληροφορικής και τριών (3) 
εργαστηρίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: Ιδιωτικό Λύκειο - ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.

Το Λύκειο θα λειτουργήσει στην οδό Κέννεντι 119 
(κτήριο 5), στη Θεσσαλονίκη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. τον Αλέξανδρο Αριστοτέλους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 222454/Δ2 (2)
    Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/ 

τ.Α΄/01-09-1977).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-
θρου πρώτου του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής...2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...και 
4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρ-
θρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ.Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
και άλλες διατάξεις».

3. Τη με αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/03-04-2013).

4. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση και... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 84151/ΙΑ/20-
06-2013 Υ.Α (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-06-2013).

5. Τη με αρ. πρωτ. 153627/ΓΔ4/20-9-2016 υπουργική 
απόφαση « Διατύπωση γνώμης για τις κτηριολογικές 
προϋποθέσεις των Ιδιωτικών Σχολείων».

6. Την με αρ. πρωτ. ΔΑ/59782/4-11-2016 (240ης/
03-11-2016 Συνεδρίασης του ΔΣ) απόφαση διατύπωσης 
Γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ σε συνδυασμό με την αρ. 129818/
Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β΄/1-10-2013) «Αριθμός μαθη-
τών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια».

7. Τη με αρ. 77/27-09-2016 αίτηση του νομίμου εκπρο-
σώπου του εκπαιδευτηρίου που εισήλθε στην υπηρεσία 
μας με αρ. πρωτ. 165615/Δ2/6-10-2016 καθώς τη με αρ. 
89/31-10-2016 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του 
εκπαιδευτηρίου που εισήλθε στην υπηρεσία μας με αρ. 
πρωτ. 189704/9-11-2016.

8. Το υπ'αριθ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) 
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ.163118/Δ2/15-10-2015 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2321/τ.Β΄/27-10-2015), ως 
προς τον αριθμό των αιθουσών ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε στο Σωμα-
τείο «Σύλλογος Ο Απόστολος Παύλος», άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Γυμνασίου για 
δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκο-
σι επτά (27) μαθητών έκαστη σύμφωνα με την με αρ. 
129818/Γ2/16-9-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2451/τ.
Β΄/1-10-2013) «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνά-
σια και στα Λύκεια». Επίσης μίας (1) αίθουσας πληροφο-
ρικής και τριών (3) εργαστηρίων.
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Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: Ιδιωτικό Γυμνάσιο - ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.

Το Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην οδό Κέννεντι 119 
(κτήριο 4), στη Θεσσαλονίκη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. τον Αλέξανδρο Αριστοτέλους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Φ. 146/166/223050/Ζ2 (3)
    Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α')

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. Την αριθμ. 12602/7.7.2009 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πατρών, για το διορισμό του Θεοδώρου 
Παπαδά στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Ωτορυνολαρυγγολογία» (ΦΕΚ 
Γ' 627/7.8.2009),

3. Την αρ. πρωτ. 1978/14.9.2016 αίτηση του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή Θεοδώρου Παπαδά για τη μεταβολή 
του γνωστικού του αντικειμένου,

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (αρ. συν. 651/17.10.2016) του Πανεπιστημίου 
Πατρών, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού 
αντικειμένου του ως άνω Αναπληρωτή Καθηγητή, καθώς 
και τη σύμφωνη γνώμη του Χειρουργικού Τομέα,

5. Το αριθ. πρωτ. 3772/33163/23.11.2016 έγγραφο 
της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, που αφορά 
στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Αναπληρω-
τή Καθηγητή Θεοδώρου Παπαδά,

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Θεοδώρου Παπαδά του Αθανασίου, Αναπληρωτή 
Καθηγητή, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, από «’’Ωτορινολα-
ρυγγολογία’’, σε Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική 

Ογκολογία Κεφαλής και Τραχήλου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Φ. 146/168/437/Ζ2 (4)
    Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α').

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 66/22.9.2010 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(ΦΕΚ Γ' 1061/12.12.2010) για τον διορισμό του Δημη-
τρίου Μπούμπα στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».

3. Την αρ. πρωτ. 109/19.3.2015 αίτηση του Καθηγητή 
Δημητρίου Μπούμπα για τη μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου.

4. Την από 29.4.2015 απόφαση της 11ης συνεδρία-
σης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ-
νου του ως άνω Καθηγητή καθώς και την από 23.3.2015 
γνώμη του Τομέα Παθολογίας.

5. Το αριθ. πρωτ. 1617009634/24.11.2016 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών που αφορά στη μεταβολή γνωστικού 
αντικειμένου του Καθηγητή Δημητρίου Μπούμπα.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Δημητρίου Μπούμπα του Τριανταφύλλου, Καθηγη-
τή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, από «Παθολογία» σε «Παθολογία 
- Ρευματολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. Φ.146/167/223048/Ζ2 (5)

    Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Επίκουρου 

Καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολο-

γική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α'258/8.12.2014),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
Α' 98/22.4.2005),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α' 181/29.8.2014), όπως 
ισχύει,

δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων  » 
(ΦΕΚ Α'114/22.9.2015),

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. Την αριθμ. Α 5401/11.6.2014 πράξη του Πρύτανη του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το διορισμό 
του Περικλή Παναγόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία » (ΦΕΚ 
890/11.7.2014 τ. Γ').

3. Την αριθ. πρωτ. 24/30.9.2016 αίτηση του Επίκουρου 
Καθηγητή Περικλή Παναγόπουλου για τη μεταβολή του 
γνωστικού του αντικειμένου,

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας (αρ. συν. 3/25.10.2016) 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης η οποία εγκρί-
νει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω 
Καθηγητή καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Τομέα Εσω-
τερικής Παθολογίας,

5. Το αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/11821/1045/170/ 
31.10.2016 έγγραφο της Πρυτανείας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης που αφορά στην μεταβολή γνω-
στικού αντικειμένου του Επίκουρου Καθηγητή Περικλή 
Παναγόπουλου,

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Περικλή Παναγόπουλου του Νικολάου, Επίκουρου 
Καθηγητή, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από 
«Παθολογία», σε «Παθολογία με έμφαση στις Λοιμώξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. Φ. 146/169/434/Ζ2 (6)

    Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α')

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. Την αριθμ. 17/22.9.2010 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(ΦΕΚ Γ' 1253/31.12.2010) για τον διορισμό του Πέτρου 
Σφηκάκη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 
με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»,

3. Την αρ. πρωτ. 72/18.3.2015 αίτηση του Καθηγητή 
Πέτρου Σφηκάκη για τη μεταβολή του γνωστικού του 
αντικειμένου,

4. Την από 29.4.2015 απόφαση της 11ης συνεδρία-
σης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ-
νου του ως άνω Καθηγητή καθώς και την από 23.3.2015 
γνώμη του Τομέα Παθολογίας,

5. Το αριθ. πρωτ. 1617009636/24.11.2016 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών που αφορά στη μεταβολή γνωστικού 
αντικειμένου του Καθηγητή Πέτρου Σφηκάκη,

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Πέτρου Σφηκάκη του Παύλου, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, από «Παθολογία» σε «Παθολογία-Ρευματολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α 4026384 ΕΞ 2016 (7)

    Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επι-

στροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλω-

σης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση 

πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινη-

τήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

στη γεωργία.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του 

ν.3634/2008 περί «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟ-
ΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
(ΦΕΚ 9/τ.Α΄/29.01.2008) με τις οποίες τροποποιείται το 
άρθρο 73 παρ. 1 περ. στ' του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τε-
λωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/22.11.2001).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 
28.06.2014), όπως ισχύει και συγκεκριμένα την παρά-
γραφο 6 του άρθρου 93.

3. Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 
2168/τ.Β΄/09.10.2015).

4. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ 3696/ τ.Β΄/15.11.2016).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 42 παρ. 1 και 48 
παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - 
ν.4174/2013- ΦΕΚ 170/τ.Α΄/26.07.2013), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 83 του Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε - ν.δ. 356/1974 - ΦΕΚ 
90/τ.Α΄/05.04.1974), όπως ισχύουν.

7. Την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του πρώ-
του άρθρου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/07.04.2014), 
όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 
70/τ.Α΄/14.05.1991).

9. Την αριθμ. 1075801/3809/0005 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1594/ 
τ.Β΄/04-08-2009) «Παράταση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. 
(Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από 
την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται απο-
κλειστικά στη γεωργία» η οποία ανανεώθηκε με τις 
υπ'αριθμ. Δ5Α 1132159 (ΦΕΚ 2586/τ.Β΄/25.09.2012), 
Δ5 1035976 (ΦΕΚ 463/τ.Β΄/26.02.2013), Δ5Α 1154817 
(ΦΕΚ 2559/τ.Β΄/11.10.2013) και Δ5Α 1075658 (ΦΕΚ 1239/ 
τ.Β΄/15.05.2014) υπουργικές αποφάσεις.

10. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων κοινή υπουργική απόφαση ΔΕΦΚΦ Α 1141582 ΕΞ 
2016 (ΦΕΚ 3155/τ.Β΄/30.09.2016) «Καθορισμός των όρων, 
των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή 
προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται 
η επιστροφή της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και 
του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της 
περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265) ’’Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας’’, 
το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

11. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/29.08.2014) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

12 Την κατάργηση του ειδικού χρωματισμένου και 
ιχνηθετημένου πετρελαίου και την ανάγκη αποτελεσμα-
τικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσωτερι-
κής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8 
της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας 
επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και ελέγχου της νόμιμης χρήσης 
αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.

13. Την υπ' αριθμ. 121/2015 Γνωμοδότηση του Α' Τμή-
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία 
έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονο-
μικών, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επι-
στροφή Ε.Φ.Κ., με ασφαλιστικές εισφορές και με οφειλές 
προς τη Φορολογική Διοίκηση.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 
94/τ.Α΄/27.05.2016)

15. Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, ύψους περίπου 38.000,00 € για το οικ. έτος 
2016-2017, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουρ-
γείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23 180 - Κ.Α.Ε. 0874), 
σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔΒ 1159121 ΕΞ 2015/ 
10.12.2015 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Κατανο-
μή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 
(Κ.Α.Ε.) Προϋπολογισμός Υπουργείου Οικονομικών Ειδι-
κός Φορέας 23-180 (ΑΔΑ: ΩΛΠΡΗ-7ΙΧ) και την αρ.πρωτ. 
ΔΣΣΟΔΕ 1178964 ΕΞ2016/12.12.2016 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των πι-
στώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 
σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.)» Προ-
ϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ει-
δικός Φορέας 23-180 (ΑΔΑ: 7ΣΛΜΗ-Ξ9Γ), αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ανάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 
Α.Τ.Ε. BANK για την πληρωμή στους δικαιούχους της 
επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) 
από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στη γεωργία, για τα έτη 2015 και 2016, με πίστωση των 
δικαιούμενων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
τους, δυνάμει της αριθμ. 1075801/3809/0005 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1594/ 
τ.Β΄/04-08-2009). 
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Η αμοιβή της Τράπεζας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
ορίζεται σε 0,10 € ανά συναλλαγή. Κατά την πληρωμή 
της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις 
ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Η Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. 198 (8)
    Ορισμός αναπληρώτριας του Γενικού Γραμματέα 

του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.T.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Τ.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 1565/1950 (ΦΕΚ 255 Α΄) «περί 

συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», όπως 
κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
ν.1624/1951 (ΦΕΚ 7 Α΄) «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως του α.ν. 1565/1950 «’’Περί συστάσε-
ως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού’’ και ισχύει σήμε-
ρα, και του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) ’’Ρυθμίσεις για τον 
Τουρισμό και άλλες διατάξεις’’».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργα-
νισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού», όπως ισχύει σήμερα.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) περί ανα-
σύστασης του Υπουργείου Τουρισμού.

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

5. Την υπ' αριθμ. 22857/6.11.2015 (ΦΕΚ 793 ΥΟΔΔ) 
απόφαση Υπουργού και Αναπληρώτριας Υπουργού Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί διορισμού του 
Δημητρίου Τρυφωνόπουλου του Γεωργίου ως Γενικού 
Γραμματέα EOT.

6. Την 6196/27.03.2015 (ΦΕΚ 210/ΥΟΔΔ/01.04.2015) 
υπουργική απόφαση που αφορά τον διορισμό Προέ-
δρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ε.Ο.Τ., καθώς και τις υπ' αρίθμ. 25222/7.12.2015 
(ΦΕΚ 895/ΥΟΔΔ και ΦΕΚ 896/ΥΟΔΔ/8.12.2015) και 
8110/25.04.2016 (ΦΕΚ 228/ΥΟΔΔ/05.05.2016) όμοιες 
τροποποιητικές αυτής.

7. Την υπ' αρίθμ. 501632/17-12-2015 (ΦΕΚ 2797/Β/
21-12-2015) απόφαση Γεν. Γραμματέα EOT «Ορισμός 
αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (EOT)».

8. Την υπ' αριθμ. 14161/30-11-2016 (ΦΕΚ 3965/Β/
12-12-2016) απόφαση Γεν. Γραμματέα EOT «Αποδοχή 
παραίτησης από τα καθήκοντα του αναπληρωτή Γενι-
κού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
(Ε.Ο.Τ.)», καθώς και την υπ' αρίθμ. 23602/09-12-2016 
(ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/15-12-2016) απόφαση Υπουργού Τουρι-
σμού «Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου του EOT»,

9. Τον ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α') «Αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρι-
σμού», όπως ισχύει σήμερα μετά τη θέση σε ισχύ των δι-
ατάξεων των αρ. 6, 7 και 8 του ν. 3878/2010 (Φ.Ε.Κ. 161 Α΄) 
ειδικότερα τις διατάξεις του αρ. 4 παρ. 5 σύμφωνα με το 
οποίο «[...] αν εκλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο γενικός 
γραμματέας, αναπληρώνεται από μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο»,

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως ισχύει σήμερα,

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Ε.Ο.Τ.,

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του Οργανισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ο.Τ., Πατριαρχέα Ιωάννα του Κωνσταντίνου, ως ανα-
πληρώτρια του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., Δημητρίου 
Τρυφωνόπουλου του Γεωργίου, στις περιπτώσεις που 
ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται ή εκλείψει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(9)

    Επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων στην ΝΑΥ-

ΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ Α.Ε. 

 Με τη με αριθ. 58/16/23-12-2016 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου Δ' Τελωνείου Επίβλεψης Συ-
γκροτημάτων Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 
3182/2003 και 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», κρίναμε ότι υπόλογη και κυρίως υπόχρεη για 
την διασφάλιση των διαφυγόντων δικαιωμάτων του Δη-
μοσίου είναι η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ Α.Ε., 
νόμιμα εκπροσωπούμενη, με τελευταία γνωστή έδρα 
στον Πειραιά, Θεάτρου αρ. 157 και με Α.Φ.Μ. 099731633, 
καταλογίσαμε σ' αυτήν φορολογικές επιβαρύνσεις που 
ανέρχονται σε 1.481,83 € (χίλια τετρακόσια ογδόντα ένα 
ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά) και κηρύξαμε αλληλέγγυα 
υπόχρεο, ως αστικά συνυπεύθυνο μετά της καταλογι-
σθείσας για την πληρωμή των ανωτέρω καταλογισθέ-
ντων ποσών, τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, κατά 
το επίμαχο χρονικό διάστημα, ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο 
του Παντελεήμονος, με τελευταία γνωστή διεύθυνση 
επί της οδού Καραμανλή αρ. 118 στην Χαλκίδα και ήδη 
αγνώστου διαμονής, κάτοχο του Α.Δ.Τ. - ΑΕ 482028 και 
Α.Φ.Μ. 070896014.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1271Τεύχος Β’ 166/26.01.2017

Η ανωτέρω Περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 
152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα».

  Ο Προϊστάμενος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ

I

Αριθμ. απόφ. 1 (10)
    Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης φαρμα-

κοποιών - υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και 

νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή 

νυκτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέ-

σιμες ημέρες υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας, 

μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2017.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 

176 τ.Α'), σύμφωνα με τις οποίες «Για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο. Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών 
Αρχών (Α.Δ.Α.) αρμόδιος για την έκδοση απόφασης κα-
θιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού είναι 
ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. 
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ-
λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυν-
σης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι 
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.»

2. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' 
του ν. 4354/2015 (176/Α΄) Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και ιδιωτικού 
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του 
ν. 3429/2005 (Α'314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.»

3. Την υπ'αριθμ. 45669/30-12-2016 απόφαση του Δι-
οικητή της 3ης ΔΥΠΕ, έγκρισης ποσού αποζημίωσης 
216 εφημέριων Επιστημονικού προσωπικού, ύψους 
25.943,75€, για το Νοσοκομείο μας

4. Την υπ'αριθμ. 45700/30-12-2016 απόφαση του Δι-
οικητή της 3ης ΔΥΠΕ, έγκρισης ποσού για την αποζημί-
ωση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ύψους 188.167,94€ 
για το Νοσοκομείο μας

5. Το γεγονός ότι τα ποσά αυτά είναι στα όρια των πι-
στώσεων και έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου.

6. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας εφημερεύει όλο 
το μήνα σε 24ώρη βάση και απαιτείται η απασχόληση 
του προσωπικού κατά τις Αργίες- Εξαιρέσιμες και Νύχτες, 
την μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου η οποία προϋπήρχε, οξύνθηκε και 
έφτασε σε κατάσταση οριακή μετά τις μαζικές συνταξι-
οδοτήσεις με αποτέλεσμα το εναπομείναντα προσωπικό 
να εργάζεται εξαντλητικά πολλές επιπλέον του ωραρίου 
ώρες καθημερινές, αργίες ακόμη και νύχτες προκειμένου 
οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1) Εγκρίνει την εφημεριακή απασχόληση καθημερινής 

και αργιών επιστημονικού προσωπικού (Φαρμακοποιών) 
μονίμων υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας συνολικά 2 άτο-
μα 216 ημέρες εφημερίας με ετήσιο κόστος 25.943,75 € στο 
έτος 2017 ήτοι: 4.300 ώρες υπερωριακής απασχόλησης 
επιμεριζόμενες για το α' εξάμηνο του έτους 2017 σε 2.150 
ώρες με κόστος 12.971,88 € (ΚΑΕ 0261, 0263, 0561,0562, 
0563,0564,0565,0566,0567,0568) και για το β' εξάμηνο 
έτους 2016 σε 2.150 ώρες με κόστος 12.971,87 € (ΚΑΕ 
0261,0263,0561,0562,0563,0564,0565,0566,0567,0568).

2) Εγκρίνει την αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου μόνιμου - ΙΔΟΧ προσωπι-
κού πλην ιατρών του Νοσοκομείου μας συνολικά 91 άτο-
μα 1.700 ώρες απασχόλησης με ετήσιο κόστος 9.000 €, 
επιμέριζόμενες για το α' εξάμηνο του έτους 2017 σε 850 
ώρες με κόστος 4.500,00 € (ΚΑΕ 0261,0561,0562,0563,
0564,0565,0566,0567,0568) και για το β' εξάμηνο έτους 
2017 σε 850 ώρες με κόστος 4.500,00 €.

3) Εγκρίνει την αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής μό-
νιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου του Νοσοκομείου μας συνολικά 
134 άτομα 67.593 ώρες απασχόλησης με ετήσιο κόστος 
179.167,94 €, επιμεριζόμενες για το α' εξάμηνο του έτους 
2017 σε 33.796,50 ώρες με κόστος 89.583,97 € (ΚΑΕ 0261,
0561,0562,0563,0564,0565,0566,0567,0568) και για το β' 
εξάμηνο έτους σε 33.796,50 ώρες με κόστος 89.583,97 € 
(ΚΑΕ 0261,0561,0562,0563,0564,0565,0566,0567,0568).

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο, η υπερωριακή 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο ανά υπάλληλο 
μέχρι 96 ώρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015.

Καστοριά, 11 Ιανουαρίου 2017

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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