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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Μαΐου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

7

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για το έτος 2019.

8

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του μέλους
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Φωτεινής Καρλάφτη.

9

Καταβολή εφημεριών επιστημονικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» για το έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

Χορήγηση παράτασης του άρθρου 53, παρ. 4, του
ν. 3982/2011, στην εταιρεία «Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας Α.Ε.», για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού
Πάρκου Βαμβακιάς.
Χορήγηση πρόσθετης παράτασης ενός (1) έτους
της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53, του ν. 3982/2011
(ΦΕΚ 143/Α΄/17-06-2011) καθώς και την Φ/Α.6.10/
οικ. 11554/750/20-10-2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2904/Β΄/29-10-2014) περί έγκρισης
ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄
στη θέση Κοπρανά της Τ.Κ. Μαλάξας του Δήμου
Χανίων.
Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη:
α) Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών που θα
διεξαχθούν στις 26 Μαΐου/02 Ιουνίου 2019 και
β) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα
διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» μίας (01) μεταχειρισμένης επιβατικής μηχανής, μάρκας Kawasaki versus, 650 κυβικών, με abs και 39400 χιλιόμετρα, για το Κεντρικό
Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/ Β’ Λιμενικό Τμήμα Ν.
Μουδανιών.

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το ΙΔΡΥΜΑ
ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ δώδεκα (12) επιχειρησιακών παντελονιών τύπου Multicam για το Λιμεναρχείο
Σάμου/Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών.

6

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

Αρ. Φύλλου 1561

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38481
(1)
Χορήγηση παράτασης του άρθρου 53, παρ. 4, του
ν. 3982/2011, στην εταιρεία «Επιχειρηματικό
Πάρκο Ελευσίνας Α.Ε.», για την ολοκλήρωση
εκτέλεσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-06-2011), «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών
πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 53 παρ. 4 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση
και Μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018 (ΦΕΚ
5/Α΄/17-1-2018).
5. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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7. Την Υ59/05-09-2018 (ΦΕΚ 3818/Β΄/2018) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο
Πιτσιόρλα».
8. Τον ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α΄/1997) «Βιομηχανικές
και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», όπως
εφαρμόζεται εν προκειμένου στο πλαίσιο του άρθρου
63 παρ. 2 του ν. 3982/2011.
9. Τον ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/2005) με θέμα: «Ίδρυση
και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις».
10. Την Φ/Α.6.9/οικ. 86828/1237/31-10-2013 (ΦΕΚ
2872Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Περί έγκρισης
ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Βαμβακιάς στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελευσίνας της
Περιφέρειας Αττικής».
11. Την Φ/Α.6.9/12485/946/25-8-2015 (ΦΕΚ 1859Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της με
Φ/Α.6.9/12485/946/31-10-2013 (ΦΕΚ 2872/Β΄/13-11-2013)
κοινής υπουργικής απόφασης ’’Περί έγκρισης ανάπτυξης
του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Βαμβακιάς στα
διοικητικά όρια του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας
Αττικής’’».
12. Την Φ7118/4498/11-9-2015 (ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/2015)
απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς
Δήμου Ελευσίνας».
13. Την 8875/575/5-2-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΣΝΟΡ1Κ-0Τ8)
απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Κύρωση Πράξης
Εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
στην περιοχή του Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς».
14. Το αριθμ. 129 (αριθμ. ΓΓΒ 139292/1696/21-12-2018)
έγγραφο της εταιρείας «Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας Α.Ε.» με θέμα «Αίτημα Παράτασης της προθεσμίας
εκτέλεσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού
Πάρκου Ελευσίνας».
15. Το από 15/03/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων προς την εταιρεία «Επιχειρηματικό Πάρκο
Ελευσίνας Α.Ε.», με οποίο ζητήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.
16.Το από 18-03-2019 (αριθμ. ΓΓΒ 31833/380/18-3-2019)
ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας «Επιχειρηματικό
Πάρκο Ελευσίνας Α.Ε.», με το οποίο απεστάλησαν στην
υπηρεσία τα ως άνω συμπληρωματικά στοιχεία.
17. Το από 27-03-2019 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, προς
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους, ήτοι έως
5-2-2020, για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής
του Επιχειρηματικού Πάρκου Ελευσίνας, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο αρθ. 53, παρ. 4, του ν. 3982/2011.

Τεύχος B’ 1561/08.05.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 38493
(2)
Χορήγηση πρόσθετης παράτασης ενός (1) έτους
της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53, του
ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-06-2011) καθώς και
τη με Φ/Α.6.10/οικ. 11554/750/20-10-2014 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2904/Β΄/29-10-2014)
περί έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού
Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά της Τ.Κ. Μαλάξας του Δήμου Χανίων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-06-2011), «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών
πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 53 παρ. 4 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση
και Μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018 (ΦΕΚ
5/Α΄/17-1-2018).
5. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την Υ59/05-09-2018 (ΦΕΚ 3818/Β΄/2018) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο
Πιτσιόρλα».
8. Το ν. 3325/2005 (Α΄68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο
της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
9. Την Φ/Α.6.10/οικ. 11554/750/2014 (ΦΕΚ 2904/Β΄/
29.10.2014) κοινή υπουργική απόφαση περί έγκρισης
ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη
θέση Κοπρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλάξας του Δήμου
Χανίων.
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10. Την Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (Β΄583) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία
Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την
ανάπτυξη Ε.Π., των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των
ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών
τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της
αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, σύμφωνα με
το άρθρο 46, παρ. 6 του ν. 3982/2011».
11. Την 401/20-02-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 53/
ΑΑΠ/24-3-2015) για την Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.) Χανίων
στη θέση Μαλάξα του Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων.
12. Την Φ/Α.6.10/3840/59 (ΦΕΚ 247/Β΄/01-02-2018)
υπουργική απόφαση για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων υποδομής του Ε.Π. Χανίων για ένα
(1) έτος ήτοι έως 28-10-2018.
13. Το 122392/1657/8-11-2017 έγγραφο υποβολής
φακέλου μελέτης για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του
Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων Α.Ε.
14. Το αριθμ. 107726/1390/12-10-2018 αίτημα του φορέα «Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.» για χορήγηση
παράτασης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής.
15. Το αριθμ. 53764/738/18-5-2018 έγγραφο αποστολής 3ης και 4ης εξαμηνιαίας αναφοράς εξέλιξης έργου
«Κατασκευή Έργων Υποδομής Επιχειρηματικού Πάρκου
Χανίων» περιόδου 06-05-2017 έως 06-05-2018 σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011.
16. Το αριθμ. 123310/1539/19.11.2018 έγγραφο αποστολής της 5ης εξαμηνιαίας αναφοράς εξέλιξης έργου
«Κατασκευή Έργων Υποδομής Επιχειρηματικού Πάρκου
Χανίων» περιόδου 06-05-2018 έως 16-11-2018 σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011.
17. Το πρακτικό της κοινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 29-3-2018 (αριθμ. Κοινοποίησης
Φ/Α.6.12/122392/1657/26-4-2018), στην οποία εξετάσθηκε το αίτημα του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων
Α.Ε. με θέμα «Υποβολή φακέλου μελέτης για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ».
18. Τα αριθμ. 76249/1016/12-7-2018, 86600/1164/
13-8-2018 έγγραφα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για το φάκελο μελέτης τροποποίησης της ΑΕΠΟ
του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων Α.Ε.
19. Το αριθμ. Φ/Α.6.12/76249/1016/26-7-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες
και κοινοποιήθηκε στο Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων
Α.Ε. μέρος των συμπληρωματικών στοιχείων για το φάκελο μελέτης τροποποίησης της ΑΕΠΟ.
20. Το αριθμ. 114513/30-10-2018 έγγραφο - απάντηση στο αίτημα για πρόσθετη παράταση ενός (1) έτους
για ολοκλήρωση των έργων υποδομής του Ε.Π. Χανίων
τύπου Β’.
21. Τα με αριθμ. 2516/293/27-2-2019 συμπληρωματικά
έγγραφα που υπέβαλε το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων
Α.Ε. σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής
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του Επιχειρηματικού Πάρκου και την πρόσθετη παράταση ενός (1) έτους που είχε αιτηθεί.
22. Το από 19-12-2018 ενημερωτικό σημείωμα προς
τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με το
αίτημα του Ε.Π. Χανίων τύπου Β’ για πρόσθετη παράταση
ενός (1) έτους για ολοκλήρωση των έργων υποδομής.
23. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου ΟΤΑ,
αποφασίζουμε:
Την χορήγηση πρόσθετης παράτασης για ένα (1) έτος
της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων υποδομής του
Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά/
Τοπική Κοινότητα Μαλάξας του Δήμου Χανίων, όπως
εγκρίθηκε με την Φ/Α.6.10/οικ. 11554/750/2014 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2904/B΄/29-10-2014), ήτοι έως
28-10-2019, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53, του
ν. 3982/2011, κατόπιν αιτήματος του φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Ι

Αριθμ. Φ. 420/2/2163/Σ. 5473
(3)
Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη:
α) Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών που θα
διεξαχθούν στις 26 Μαΐου/02 Ιουνίου 2019 και
β) μελών το υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα
διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 302).
β) Της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α´ 87),
όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 του
ν. 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της
εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις»
(Α´ 43) και αντικαταστάθηκε εκ νεου με το άρθρο 6 του
ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
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«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (Α´ 133), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 29 του ν. 4555/2018, της παρ. 6 του άρθρου
114 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014 και εν συνεχεία
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4558/2018 και
της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4555/2018.
γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδικτυο ’’Προγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»
(Α´ 12).
δ) Του 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 Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση, Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α´ 208).
ε) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α´ 180).
στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α´ 160).
2. Την Υ68/17 Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 4085).
3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ
82/2019 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Απαλλαγή από έλεγχο στρατολογικής κατάστασης
1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών,
που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών
και Περιφερειακών Αρχών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις
26 Μαΐου 2019 και στις 02 Ιουνίου 2019 (επαναληπτικές)
και στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου
2019, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής
τους κατάστασης για το διάστημα από 19 Μαΐου μέχρι
και 13 Ιουνίου 2019.
2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει
η απαλλαγή αυτή.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
Ι

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» μίας (01) μεταχειρισμένης επιβατικής μηχανής, μάρκας Kawasaki versus, 650 κυβικών, με abs και 39400 χιλιόμετρα, για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/ Β' Λιμενικό Τμήμα
Ν. Μουδανιών.
Με την 2824.76/24110/2019/02 Απριλίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των
αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η
με αριθμ. Εισερχ. Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης: 24759/14-12-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της
εταιρείας «ΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», μίας (01) μεταχειρισμένης επιβατικής
μηχανής, μάρκας Kawasaki versus, 650 κυβικών, με abs
και 39.400 χιλιόμετρα, για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/ Β' Λιμενικό Τμήμα Ν. Μουδανιών, συνολικής
αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το ΙΔΡΥΜΑ
ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ δώδεκα (12) επιχειρησιακών παντελονιών τύπου Multicam για το Λιμεναρχείο
Σάμου/Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών.
Με την 2824.76/24113/2019/02 Απριλίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ.
Εισερχ. Λ/Χ Σάμου: 7076/19-11-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, δώδεκα
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(12) επιχειρησιακών παντελονιών τύπου Multicam για
το Λιμεναρχείο Σάμου/Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών, συνολικής αξίας εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (948 €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

(6)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 564/14/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την
02-04-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142
παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ' του
ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά
λαθρεμπορία 73 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
την 29-08-2012 στην οδό Ελλησπόντου στη Ν. Σμύρνη
(σχετ. η με αριθμ. 1052/3/619-α/28-08-2012 μηνυτήρια
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Σμύρνης), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου
ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και τριάντα
τεσσάρων λεπτών (241,34 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός
Δασμός 26,18 €, Φ.Π.Α 48,73 € και Ε.Φ.Κ. 166,42 € ( Πάγιος
Ε.Φ.Κ. 29,74 € και Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 136,68 €).
2. Επιβλήθηκε στον AL SALIM (επ.) MOHAMAD (ον.)
του Hassan και της Najwa, γεν. την 1-9-1985 στην Αίγυπτο, κάτοικο αγνώστου διαμονής και κάτοχο του
Ναυτικού Φυλλαδίου Αιγύπτου με αριθμ. 141466, του
διαβατηρίου Αιγύπτου Α02706480 και της ταυτότητας
Αιγύπτου EU3230444, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του
ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη του υπόκειται
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί
Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 3295
(7)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για το έτος 2019.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
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ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/07-06-2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία
αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
2. Το άρθρο 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ
235/Α’/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
4. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κώδικας Καταστάσεων Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/
28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, και λοιπές διατάξεις».
6. Του άρθρου 90 του «Κώδικας της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22-4-2005)το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010).
8. Το αριθμ. 1269/04-03-2019 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δήμου
Κομοτηνής.
9. Την 14138/15-05-2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών
(ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) περί διορισμού Συντονιστή, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, για το έτος 2019
ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Α/Α ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΩΝ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
60
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
60
3 ΜΕΛΗ Δ.Σ.
30
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΩΝ
1
ΠΕ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ -ΓΕΝ ΔΙΕΥΘ.
60
2
ΠΕ
ΝΟΜΙΚΩΝ
60
3
ΔΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
20
4
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
30
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΩΝ
1
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
60
2
ΔΕ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ
30
3
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΑΣ
20
4
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
20
6
ΔΕ
ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ
20
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1
2
3
4
5

ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
60
40
40
20
10

ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΓ. ΜΗΧΑΝ
ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ
ΧΕΙΡΙ ΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤ. ΚΑΙ
6
ΔΕ
10
ΑΝΥΨ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
7
ΔΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
20
8
ΔΕ
ΟΔΗΓΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
20
9
ΔΕ
ΟΔΗΓΟΣ
20
10
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ
20
11
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
20
12
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
20
13
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
20
14
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
20
15
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ
20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΩΝ
1
ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
60
2
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
40
3
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
20
4
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
20
5
ΥΕ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ
10
Η σχετική δαπάνη ύψους 30.000,00 € που θα προκληθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δήμου
Κομοτηνής Νομού Ροδόπης οικονομικού έτους 2019,
με κωδικό αριθμό εξόδων 64.01.000
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 12 Μαρτίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Α΄/14-3-2000).
2. Την αριθμ. 2780/09-11-2015 πράξη του Συμβουλίου
του Ιονίου Πανεπιστημίου περί διορισμού Πρύτανη στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 819/τ.ΥΟΔΔ/16-11-2015).
3. Την αριθμ. 197083/Ζ1/04-12-2015 διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί διορισμού
του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 118/ΦΕΚ 99/1-5-2002, «Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των
μελών του ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
5. Τις διατάξεις της του αρθρ. 29 του ν. 4009/ΦΕΚ
195/6-9-2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
6. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 8γ του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016.
7. Την αριθμ. ΤΞΓΜΔ/548/25-02-2019 αίτηση της Φωτεινής Καρλάφτη μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ξένων
Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.
8. Την από 06-03-2019 απόφαση της 7ης Συνέλευσης
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.
9. Το γεγονός ότι από τον Καθορισμό γνωστικού αντικειμένου δεν προκύπτει δαπάνη για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διαπιστώνουμε:
Την μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του μέλους
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου Φωτεινής Καρλάφτη
του Σπυρίδωνος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 και
8γ. του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 ως: «Μετάφραση
οικονομικών, νομικών, και πολιτικών κειμένων από τα
Γαλλικά προς τα Ελληνικά, και αντιστρόφως, και Ιστορία
του Δικαίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 26 Μαρτίου 2019
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Ι

Αριθμ. Δ.Δ1.2/1512/ΑΦ
(8)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του μέλους
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Φωτεινής Καρλάφτη.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ»
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 13
παρ. 1 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/

(9)
Καταβολή εφημεριών επιστημονικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» για το έτος 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
(Αριθμ. Συνεδρίασης: 5/13-02-2019/Θέμα 36ο)
Έχοντας υπόψη :
1. την παρ. Α.1, του άρθ. 20 «Αποζημίωση για εργασία
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
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ωραρίου», του ν. 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄), καθώς
και την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 Ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.
4354/2015 (176/A΄)» στην οποία ορίζεται μεταξύ άλλων:
«(….) Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η
απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. (…) Στις αποφάσεις
αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό
διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους
μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού
τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
ισχύουν από τη δημοσίευσή τους»,
2. την Γ4β/Γ.Π. 101217/28-12-2018 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6208/Β΄/31-12-2018,
εγκρίθηκε η καταβολή εφημεριών (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) για χρονικό διάστημα από 01-012019 έως 31-12-2019, για εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες
πεντακόσιες πενήντα (127.550) ημέρες εφημερίας, για
περίπου χίλιους τετρακόσιους πενήντα τέσσερις (1.454)
υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών
- Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων. Ειδικότερα για την 1η ΥΠΕ Αττικής εγκρίθηκε για 451 υπαλλήλους
περίπου, για 32.679 ημέρες εφημερίας,
3. την 7942/07-02-2019 απόφαση της Διοικήτριας
της 1ης ΥΠΕ Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή εφημεριών του ποσού τριών εκατομμυρίων
οκτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (3.826.000,00 €)

18443

για την αποζημίωση εφημεριών των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων από
01-01-2019 έως 31-12-2019. Ειδικότερα για το Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 243.000,00
ευρώ,
4. τον αριθμό των υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού που θα πραγματοποιήσει εφημερίες κατά το
χρονικό διάστημα από 01-01-2019 μέχρι 31-12-2019,
ήτοι: 31 υπάλληλοι και μέχρι 2.980 εφημερίες, με συνολικό κόστος 243.000,00 €,
5. ότι το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 0261,
0263, του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Οικονομικού Έτους 2019,
6. το γεγονός ότι το νοσοκομείο εφημερεύει επί
24ωρου βάσεως,
7. την αριθμ. 2461/08-02-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσία, αποφασίζει
- εγκρίνει:
Την αποζημίωση των εφημεριών 31 υπαλλήλων του
επιστημονικού προσωπικού και μέχρι 2.980 εφημερίες από 01-01-2019 έως 31-12-2019, συνολικού ποσού
243.000,00 € το οποίο θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 0261, 0263
του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Οικονομικού
Έτους 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ

18444
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02015610805190008*

