
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αριθμού 
φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να 
ασκούνται πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων.

2 Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού των 
επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας του 
πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και 
ειδικότητα που ανήκουν, για το έτος 2017.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πολυτεχνείου Κρήτης.

4 Αναγνώριση του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών ως 
Κέντρου Εμφύτευσης Βηματοδοτών - Απινιδωτών.

5 Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 
αρμοδιότητας να καθορίζει με απόφασή του το 
ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

6 Κατανομή για τον διορισμό συγγενή αποβιώσα-
ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ).

7 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-
στους επισκευής του Π.Λ.Σ. 610 από την εταιρεία 
«ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.».

8 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-
στους επισκευής του πλωτού μέσου ΠΛΣ 1004 
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου από την εται-
ρεία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ».

9 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-
στους αγοράς παραβλημάτων για το ΠΛΣ 611 
και το Ν/Γ 518 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, 
μίας (01) εργαλειοθήκης για το ΠΛΣ 611 και κλει-
δαριών για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου από τη 
Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων.

10 Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) ασύρματων 
πομποδεκτών (VHF) από την εταιρεία «ΑΣΣΟΝΤΑ-

ΪΒΕΡΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ» 
για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

11 Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 13478 
              Διεκπ. 8241 (1)
  Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αριθμού 

φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών Ανωτά-

των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να 

ασκούνται πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ.6 

του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος 
Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/τ.Α/1987), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 20 παρ.3 εδάφιο β', 97, 
125, 129 και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Β', ΦΕΚ 51/τ.Α΄/1997), όπως ισχύει.

3. Την υπ' αριθμ. 2178/988/13-2-2003 (ΦΕΚ 165/τ.Β΄/
14.2.2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Κα-
θορισμός αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη 
Βουλή των Ελλήνων και άλλες λεπτομέρειες», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών της 
Βουλής οικονομικού έτους 2018 και στους κωδικούς 
0355 και 0385 έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο Α' της υπ' αριθμ. 2178 
988/13.2.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής 
(ΦΕΚ 165/τ.Β΄/14.2.2003), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, κατά το μέρος που αφορά τον αριθμό των φοιτη-
τών και μεταπτυχιακών φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των δυναμένων να ασκούνται 
πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων και ορίζουμε αυτόν 
σε ογδόντα (80) ανά εξάμηνο.

Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμ. 2178/988/13.2.2003(ΦΕΚ 
165/τ.Β΄/14.2.2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, 
όπως έχει τροποποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. Φ.845/48/79291/Σ.19106 (2)
    Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού των 

επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας 

του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνι-

κής Άμυνας, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγο-

ρία και ειδικότητα που ανήκουν, για το έτος 2017.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 2 και των παρ.1 και 2 του άρθρου 3 της 

υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(Α΄ 94), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

2. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

3. Την υπ’ αριθμ.Υ.29/08-10-2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

4. Την υπ'αριθμ.Φ.845/95/138015/Σ.3016/10-10-2016 
κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομι-
κών «Καθορισμός του Αριθμού των Επιτρεπομένων Κατ' 
Έτος Ημερών Εκτός Έδρας του Πολιτικού Προσωπικού 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 3445).

5. Τις ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, που προέκυψαν μετά την εξάντλη-
ση του ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας, όπως αυτό 
καθορίσθηκε με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, 
ειδικά για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών 
αναγκών [επιθεωρήσεις τεχνικού υλικού, επισκευές αε-
ροσκαφών (Α/Φ) και ελικοπτέρων (Ε/Π), επισκευές αρμά-
των, μεταφορά προσωπικού - πυρομαχικών -καυσίμων, 
εκκαθάριση ναρκοπεδίων, τηλεοπτική κάλυψη, ανέρευση 
Α/Φ-ναυαγίων] καθώς και των έκτακτων και απρόβλεπτων 
γεγονότων στο πλαίσιο υλοποίησης της αντιπυρικής περι-
όδου (Μάιος - Οκτώβριος) από την 359 ΜΑΕΔΥ.

6. Την υπ'αριθμ.Φ.814/363/993710/Σ. 4347/24-8-2017 
απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης του ΓΕΣ, τις με αριθμ. 
πρωτ. 4268/18-7-2017, 4430/31-7-2017 αποφάσεις 
Ανάληψης Υποχρέωσης του ΓΕΝ, τις με αριθμ. πρωτ. 

6955/29-8-2017, 6956/29-8-2017, 6957/29-8-2017, 
6958/29-8-2017 και 6959/29-8-2017 αποφάσεις Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης του ΓΕΑ, περί ύπαρξης πίστωσης και 
δέσμευσης αυτής.

7. Την υπ' αριθμ.200/31-8-2017 Εισηγητική Έκθεση 
του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού έτους 2017 συνολικού ύψους 158.871,20 
ευρώ περίπου και αναλυτικά: ΓΕΣ ΕΦ11-200 ΚΑΕ 0719: 
800,00€, ΚΑΕ 0721: 5.620,00€ και ΚΑΕ 0722: 600,00€, 
ΓΕΝ ΕΦ 11-300 ΚΑΕ 0716: 2.500,00, ΚΑΕ 4712: 800,00€ 
και ΓΕΑ στον ΕΦ 11-430 ΚΑΕ 0719: 3.193,00€, ΚΑΕ 0721: 
56.400,00€, ΚΑΕ 0722: 81.358,20€ και στον ΕΦ 11-410 
ΚΑΕ 0721: 3.520,00€, ΚΑΕ 0722: 4.080,00€, η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού των Ειδικών Φορέων του ΥΠΕΘΑ. Επίσης, 
προκαλείται δαπάνη εκτός Κρατικού Π/Υ στον Π/Υ του 
Πεδίου Βολής Κρήτης έτους 2017 Κ.Α. 5105 συνολικού 
ύψους περίπου 16.620,00€, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η υπέρβαση του ανώτατου ορίου των επι-

τρεπομένων, κατ' έτος, ημερών εκτός έδρας (Η.Ε.Ε.) του 
πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
Μονίμου και με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
(Σ.Ε.Ι.Δ.) για το έτος 2017, ως ακολούθως:

α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1) Μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για τις εξής κα-

τηγορίες - κλάδους, ειδικότητες: δύο (2) υπαλλήλους 
του κλάδου TE Μηχανικών/ειδικότητας Ηλεκτρονικών 
ΡΑΝΤΑΡ του Πεδίου Βολής Κρήτης για την κάλυψη έκτα-
κτων υπηρεσιακών αναγκών συντήρησης και επισκευών 
σε απομακρυσμένα ραντάρ και τρεις (3) υπαλλήλους του 
κλάδου ΔΕ Οδηγών/ειδικότητας Οδηγός Αυτοκινήτων 
για κάλυψη έκτακτων αναγκών μεταφοράς καυσίμου, 
προσωπικού, υψηλών επισκεπτών κατά τη διάρκεια εκτέ-
λεσης αντιβαλλιστικών βολών.

(2) Μέχρι δεκατέσσερις (14) επιπλέον ημέρες για 
έναν (1) υπάλληλο του κλάδου TE Μηχανικών/ειδικότη-
τας Ηλεκτρονικών/Τηλεπικοινωνιών του Πεδίου Βολής 
Κρήτης, για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών 
συντήρησης και επισκευών σε απομακρυσμένα ραντάρ.

β. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
(1) Μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για τις εξής 

κατηγορίες -κλάδους, ειδικότητες: τέσσερις (4) υπαλ-
λήλους του κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Ναρκαλιευτών του 
Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), 
έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Λόχου 
Διοικήσεως 10ου Συντάγματος Πεζικού (ΛΔ/10 ΣΠ) και 
δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Οδηγών του 315 
Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού (315 ΣΠΤΧ) για κάλυ-
ψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών εκκαθάρισης 
ναρκοπεδίων, μεταφοράς προσωπικού-πυρομαχικών 
και λοιπών υλικών, επιθεώρησης τεχνικού υλικού-
οπλισμού, παροχής άμεσης τεχνικής υποστήριξης σε 
οχήματα του Σ.Ξ.

(2) Μέχρι δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες για δύο συ-
νολικά υπαλλήλους της Τηλεοπτικής Υπηρεσίας Στρατού 
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(ΤΥΣ) και ειδικότερα: έναν (1) υπάλληλο του κλάδου TE 
Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών/ειδικότητας 
Φωτογραφίας και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Χει-
ριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας Κινηματογραφίας και 
Τηλεόρασης/ειδικότητας Κινηματογραφίας για κάλυψη 
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών τηλεοπτικής κάλυψης 
δραστηριοτήτων του ΥΠΕΘΑ.

(3) Μέχρι δέκα (10) επιπλέον ημέρες για τις εξής κατη-
γορίες - κλάδους, ειδικότητες: τρεις (3) υπαλλήλους του 
κλάδου ΔΕ Οδηγών του Λόχου Στρατηγείου/Γ΄ Σώμα-
τος Στρατού (ΛΣ/Γ' ΣΣ), έναν (1) υπάλληλο του κλάδου 
ΔΕ Τεχνικού/Οπλουργών του 315 Συνεργείου Περιοχής 
Τεχνικού (315 ΣΠΤΧ) και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου 
ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/ Τεχνιτών Βαρέων Μηχανη-
μάτων και Μηχανημάτων Μηχανικού του 315 Συνεργεί-
ου Περιοχής Τεχνικού (315 ΣΠΤΧ) για κάλυψη έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών μεταφοράς προσωπικού-πυρο-
μαχικών και λοιπών υλικών, επιθεώρησης τεχνικού υλι-
κού-οπλισμού, παροχής άμεσης τεχνικής υποστήριξης 
σε οχήματα του Σ.Ξ.

γ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
(1) Μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για έναν (1) 

υπάλληλο του κλάδου TE Μηχανικών/ειδικότητα Ηλε-
κτρονικού της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) για κάλυψη 
αναγκών συντήρησης και επισκευών σε απρογραμμάτι-
στους υδρογραφικούς πλόες για συνδρομή σε φυσικές 
καταστροφές, ανεύρεση Α/Φ μετά από πτώση, άμεση 
ανέρευση ναυαγίων μετά από δικαστικά αιτήματα.

(2) Μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για έναν (1) υπάλ-
ληλο του κλάδου TE Ναυτικών/Ειδικότητα Κυβερνήτης 
Πλωτών Μέσων και για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου 
TE Μηχανικών Η/Ν/Ειδικότητα Μηχανικός Υποστήριξης 
για την Υπηρεσία ΝΚ/ΔΕΜ/NATO/FORACS για κάλυψη 
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών εκτέλεσης πλόων στα 
πλαίσια μετρήσεων FORACS εθνικών και νατοϊκών Μο-
νάδων.

δ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.
(1) Μέχρι τριάντα (30) επιπλέον ημέρες για σαράντα 

επτά (47) συνολικά υπαλλήλους της 359 Μοίρας Αεροπο-
ρικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (359 ΜΑΕΔΥ) 
και ειδικότερα: δύο (2) υπαλλήλους κλάδου TE Μηχα-
νικών/ειδικότητας Μηχανολογίας, έναν (1) υπάλληλο 
κλάδου TE Μηχανικών/ειδικότητας Ηλεκτρονικών, δύο 
(2) υπαλλήλους κλάδου TE Μηχανικών/ειδικότητας Ηλε-
κτρολόγων, δύο (2) υπαλλήλους κλάδου TE Τεχνολόγων 
Μηχανικών Α/Φ-Ε/Π/ειδικότητας Τεχνικών Μηχανικών, 
τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου TE Εργοδηγών/ειδικότητας 
Κινητήρων Α/Φ, οκτώ (8) υπαλλήλους κλάδου TE Εργο-
δηγών/ειδικότητας Συνθετών Α/Φ, έναν (1) υπάλληλο 
κλάδου TE Εργοδηγών/ειδικότητας Τ/Η Ηλεκτρονικών, 
έναν (1) υπάλληλο κλάδου TE Εργοδηγών/ειδικότητας 
Ελασματουργών, έναν (1) υπάλληλο κλάδου TE Εργο-
δηγών/ειδικότητας Αντιδιαβρωτικής Προστασίας, δέκα 
τρεις (13) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνικών Α/Φ-Ε/Π/
ειδικότητας Συνθετών Α/Φ, δύο (2) υπαλλήλους κλά-
δου ΔΕ Τεχνικών Α/Φ-Ε/Π/ειδικότητας Κινητήρων Α/Φ, 
τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνικών Α/Φ-Ε/Π/
ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών Α/Φ, έναν (1) υπάλληλο 
κλάδου ΔΕ Τεχνικών Α/Φ-Ε/Π/ειδικότητας Αντιδιαβρωτι-

κής Προστασίας, έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικών 
Α/Φ-Ε/Π/ειδικότητας Οργάνων Α/Φ, έναν (1) υπάλληλο 
κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού Τ-Η και 
τέσσερις (4) υπαλλήλους ΔΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κλάδου Χειριστών 
Α/Φ/ειδικότητας Χειριστών Α/Φ, για τη στελέχωση των 
κλιμακίων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 
και την κάλυψη αναγκών συντήρησης και εξοπλισμού 
των Α/Φ κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης.

(2) Μέχρι δέκα επτά (17) επιπλέον ημέρες για τέσσερις 
(4) συνολικά υπαλλήλους της Διοίκησης Αγωγού Καυσί-
μων (ΔΑΚ) και ειδικότερα: δύο (2) υπαλλήλους κλάδου 
ΔΕ Τεχνικού/ειδικότητας Μηχανολογίας/Γενικών Εφαρ-
μοστών, έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ειδικό-
τητας Μηχανολογίας/Συγκολλητής Μετάλλων, έναν (1) 
υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ειδικότητας Μηχανολο-
γίας/Εργαλειομηχανών, για κάλυψη έκτακτων υπηρεσι-
ακών αναγκών συντήρησης και επισκευών στο σύστημα 
αγωγού καυσίμου.

(3) Μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για έναν (1) 
υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών/ειδικότητας οδηγού 
αυτοκινήτων της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης 
για την κάλυψη μη προγραμματισμένων - έκτακτων με-
τακινήσεων στρατευσίμων προς τα Στρατιωτικά Νοσο-
κομεία, κατά τις περιόδους προκατάταξης και κατάταξης 
αυτών.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ανατρέχει δύο μήνες 

πριν τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής  Άμυνας Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ. 146/ 219 /198828 /Z2 (3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  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/τ.Α΄),

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

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α΄), όπως ισχύει,
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δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων……. Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄),

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

2. Την αριθμ. 4294/29.5.2015 πράξη του Πρύτανη του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, (ΦΕΚ Γ΄ 671/10.7.2015) για το 
διορισμό της Δήμητρας Χατζησάββα στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτε-
κτονικός Σχεδιασμός και Αστικός Σχεδιασμός».

3. Την αριθμ. πρωτ. 54/7.9.17 αίτηση της Καθηγήτριας 
Δήμητρας Χατζησάββα για τη μεταβολή του γνωστικού 
της αντικειμένου.

4. Την από 13.9.2017 απόφαση της 1ης Γενικής Συνέ-
λευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της ως άνω Επίκουρης Καθηγήτριας καθώς και το γεγονός 
ότι στη συγκεκριμένη Σχολή δεν έχουν συσταθεί Τομείς.

5. Το αριθμ. πρωτ. 454/25.9.17 έγγραφο της Πρυτανεί-
ας του Πολυτεχνείου Κρήτης που αφορά στη μεταβολή 
γνωστικού αντικειμένου της Καθηγήτριας Δήμητρας 
Χατζησάββα.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της Δήμητρας Χατζησάββα του Νικολάου, Επίκουρης Κα-
θηγήτριας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης, από «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και 
Αστικός Σχεδιασμός» σε «Θεωρία και Αρχιτεκτονικός –
Αστικός Σχεδιασμός».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Πρωτ. Γ2β/οικ. 86208 (4)
Αναγνώριση του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθη-

νών ως Κέντρου Εμφύτευσης Βηματοδοτών - 

Απινιδωτών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 
(Α΄105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του 
ν. 2194/1994 (Α΄ 34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(Α΄ 112) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών 
και άλλων συναφών διατάξεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) 
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (Α΄ 131) Σώμα Επιθε-
ωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και 
άλλες διατάξεις.

7. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 121/2017 (A΄148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας».

9. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση (Β΄ 2144) «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας».

10. Την αριθμ. Υ4α/ οικ. 84050/18-6-2009 (Β71295) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουρ-
γίας Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων 
Εμφύτευσης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές 
Κλινικές».

11. Την υπ' αριθμ. 26 απόφαση της 264ης /29.9.2017 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

12. Την αριθμ. Γ2β/οικ. 86174/ 20-11-2017 απόφαση 
αποδοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, 
ως Κέντρου κατάλληλου για την Εμφύτευση Βηματοδο-
τών - Απινιδωτών.

Την έγκριση των ιατρών Αντχου (ΥΙ) Παναγιώτη Στρέ-
μπελα, Αντχου (ΥΙ) Χρήστου Κατσίκα και Πχου (ΥΙ) Γε-
ωργίου Κωνσταντέλλου ως εμφυτευτών Βηματοδοτών - 
Απινιδωτών στο ως άνω Βηματοδοτικό - Απινιδωτικό 
Κέντρο. Η λειτουργία του Κέντρου διακόπτεται όταν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 
ΣΤ. της υπ' αριθμ. Υ4α/οικ.84050/18-6-2009 υπουργικής 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/16/31560 (5)
Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 

αρμοδιότητας να καθορίζει με απόφασή του το 

ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
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καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα-
φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1157/1981 (Α΄126), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 
(Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός 
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και 
άλλες διατάξεις».

γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

δ) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ 
Β΄1659/26/07/2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης 
των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Το αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/34905/Δ9/10714/25.9.2017 έγ-
γραφο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το οποίο ζητείται 
να μεταβιβαστεί στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η αρμοδιότητα 
να καθορίζει περιορισμένο ωράριο προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, κατ’ εξαίρεση 
των όσων προβλέπονται στην αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 
(ΦΕΚ Β΄1659/26/07/2011) απόφαση του Υπουργού Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης αποκλείοντας το ωράριο 9:00 με 17:00, καθώς 
αποκλίνει από το ωράριο συναλλαγής του κοινού με τις 
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα με το ως άνω έγγρα-
φο προτείνονται ως εναλλακτικές επιλογές τα ωράρια: 
α) 7:00 με 15:00, β) 7:30 με 15:30, γ) 8:00 με 16:00, δ) 8:30 
με 16:30 για επιλογή αποκλειστικά από υπαλλήλους που 
έχουν παιδί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμέ-
νου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συντονισμένη λει-
τουργία του ΕΦΚΑ και η αποτελεσματικότερη συνεργα-
σία των υπαλλήλων, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση 
των συναλλασσομένων.

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

1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την αρ-
μοδιότητα να καθορίζει με απόφασή του περιορισμένο 
ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων 
του ΕΦΚΑ.

2. Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχολείται μέσα στα 
χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017 

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

 Αριθμ.: ΔΙΔΑΑΔ/Φ.Κ./154/29202 (6)
    Κατανομή για τον διορισμό συγγενή αποβιώσα-

ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218/τ.Α΄/13-12-1994), όπως ισχύει μετά την αντικατά-
στασή του από το αρ. 18 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/
15-3-2006).

3. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/4-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/τ.Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προ-
σωπικού.

5. Το υπ΄αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1130798 ΕΞ 2017/6.9.2017 
έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή του Γάτσου Κων/νου του Παναγιώτη, 
κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Τελωνειακών στο Τελωνείο Κέρ-
κυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 2266/1994 (Α΄ 218), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017 

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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 (7)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-

στους επισκευής του Π.Λ.Σ. 610 από την εταιρεία 

«ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.».

  Με την αριθμ. 2824.76/82550/2017/16.11.2017 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν.  4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496, 
498 και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η 
από 13-09-2017 επιστολή της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥ-
ΛΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» για την ανάληψη του κόστους 
επισκευής του Π.Λ.Σ. 610 της Δ.Ε.Μ./ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αξίας 
περίπου έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (#6.500#€).

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(8)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-

στους επισκευής του πλωτού μέσου ΠΛΣ 1004 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου από την εται-

ρεία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ».

   Με την αριθμ. 2824.76/83048/2017/20.11.2017 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496, 
498 και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρό-
ταση δωρεάς με το από 11-10-2017 ακριβές αντίγραφο 
πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» για ανάληψη 
του κόστους επισκευής του πλωτού μέσου ΠΛΣ 1004 του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου από την εταιρεία «ΡΕΒΟΙΛ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», 
αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (#1.500#€).

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(9)
       Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-

στους αγοράς παραβλημάτων για το ΠΛΣ 611 και 

το Ν/Γ 518 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, μίας 

(01) εργαλειοθήκης για το ΠΛΣ 611 και κλειδα-

ριών για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου από τη 

Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων.

  Με την αριθμ. 2824.76/83052/2017/20.11.2017 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 

32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496, 
498 και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η 
πρόταση δωρεάς με το από 12-07-2017 Πρακτικό Δ.Σ. 
της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων για ανάληψη του κόστους 
αγοράς παραβλημάτων για το ΠΛΣ 611 και το Ν/Γ 518 
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, μίας (01) εργαλειοθή-
κης για το ΠΛΣ 611 και κλειδαριών για το Κεντρικό Λιμε-
ναρχείο Χίου, αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ (#1.200#€).

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(10)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) ασύρμα-

των πομποδεκτών (VHF) από την εταιρεία «ΑΣ-

ΣΟΝΤΑΪΒΕΡΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-

ΚΗ ΕΠΕ» για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

  Με την αριθμ. 2824.76/82562/2017/16.11.2017 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως 
αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 καθώς 
επίσης και αυτές των άρθρων 496, 498 και 499 του 
Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2017 
επιστολή δωρεάς της εταιρείας «ΑΣΣΟΝΤΑΪΒΕΡΣ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ» καθώς και η 
από 01-03-2017 συμπληρωματική αυτής για δύο (02) 
ασύρματους πομποδέκτες (VHF) στο Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Ελευσίνας, συνολικής αξίας τετρακοσίων ενενήντα 
έξι ευρώ (#496,00#€).

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

     Αριθμ. Πρωτ.: 1473340 (11)
Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 51 και των παρ. 

1 και 2 του άρθρου 59 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/
τ.Α΄/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/
19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρα-
κολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνι-
κής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη 
και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
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45/τ.Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας και άλλες διατάξεις».

4. Την αριθμ. Δ9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Την αναγκαιότητα παροχής εξουσιοδότησης υπογρα-
φής «με εντολή Διοικητή» σε άλλα όργανα του ΕΦΚΑ, με 
σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική του λειτουργία.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Παρέχουμε το δικαίωμα της υπογραφής κατά περίπτω-
ση εγγράφων με «Εντολή Διοικητή» (Ε.Δ) ως ακολούθως:

Α. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΕΦΚΑ

Η υπογραφή:
1. Εγγράφων ερωτημάτων προς το εποπτεύον Υπουρ-

γείο ή άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες ή Ενώσεις ή Ομοσπον-
δίες Επαγγελματιών για παροχή διευκρινίσεων επί της 
ορθής ερμηνείας των νόμων για θέματα της αρμοδιό-
τητας τους.

2. Εγκυκλίων και γενικών εγγράφων που αφορούν θέ-
ματα της αρμοδιότητας των υπαγόμενων Διευθύνσεων.

3. Πάσης φύσεως αδειών περιλαμβανομένων και των 
αδειών άνευ αποδοχών μέχρι ένα μήνα το έτος στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων της αρμοδιότητάς τους.

Β. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ-
ΤΗΡΙΞΗΣ

Η υπογραφή:
1. Αποδοχής παραίτησης υπαλλήλων Προϊσταμένων 

Διευθύνσεων της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφε-
ρειακών και Τοπικών Υπηρεσιών.

2. Έκδοσης αποφάσεων χορήγησης ολιγοήμερων αδει-
ών στο πάσης φύσεως προσωπικό για παρακολούθηση 
επιμορφωτικών σεμιναρίων.

3. Έκδοσης πράξεων μετά από γνωμοδότηση του Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου, εξαιρουμένων όσων δεν επιτρέ-
πεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η εκχώρηση 
αρμοδιότητας (π.χ.: πειθαρχικές υποθέσεις).

Γ. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπογραφή:
1. Τοποθέτησης και μετακίνησης, εντός της μονάδας, 

του προσωπικού της Διεύθυνσης.
2. Χορήγησης των πάσης φύσεως αδειών περιλαμβα-

νομένων και των αδειών άνευ αποδοχών μέχρι ένα μήνα 
το έτος στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, εκτός των 
συνδικαλιστικών αδειών.

3. Πρακτικού αναλήψεως υπηρεσίας του πάσης φύσε-
ως προσωπικού της Διεύθυνσης.

4. Εγγράφων παραπομπής προς υγειονομικές επιτρο-
πές για χορήγηση αναρρωτικών αδειών του πάσης φύ-
σεως προσωπικού της Διεύθυνσης.

Δ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η υπογραφή:
1. Εγγράφων προς υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ και ιδιώτες, με τα οποία ζητούνται πληροφορίες 

και στοιχεία που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό 
του Φορέα.

2. Καταστάσεων υπαλλήλων του πάσης φύσεως προ-
σωπικού.

3. Πινάκων μεταθετέων του πάσης φύσεως προσω-
πικού.

4. Διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης σε βαθμό.
5. Ατομικών πράξεων προαγωγής του πάσης φύσεως 

προσωπικού με βάση τους ισχύοντες πίνακες προακτέ-
ων, καθώς και πράξεων αλλαγής κλιμακίου.

6. Αποφάσεων προσαύξησης του μισθού με επιδόματα 
σπουδών, θέσης ευθύνης, οικογενειακής κατάστασης και 
λοιπά επιδόματα.

7. Εγκριτικών αποφάσεων μεταφοράς στο επόμενο 
έτος του υπολοίπου κανονικής άδειας του πάσης φύσεως 
προσωπικού.

8. Αποφάσεων χορήγησης αδείας μητρότητας και ανα-
τροφής τέκνου με ή χωρίς αποδοχές στο πάσης φύσεως 
προσωπικό του Φορέα.

9. Έγκρισης καταβολής αποζημίωσης λόγω λύσης της 
υπηρεσιακής σχέσης.

10. Δικαιολόγησης της αποχής από την Υπηρεσία λόγω 
νόσου ή για άλλο σπουδαίο λόγο, που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του απέχοντος, στο σε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, το οποίο δε δικαιούται 
κανονικής χωρίς αποδοχές άδειας.

Ε. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η υπογραφή:
1. Τοποθέτησης και μετακίνησης, εντός της μονάδας, 

του προσωπικού της Διεύθυνσης.
2. Χορήγησης των πάσης φύσεως αδειών περιλαμβα-

νομένων και των αδειών άνευ αποδοχών μέχρι ένα μήνα 
το έτος στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, εκτός των 
συνδικαλιστικών αδειών.

3. Των πρακτικών ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρε-
σίας του πάσης φύσεως προσωπικού της Διεύθυνσης.

4. Συγκρότησης έκτακτων επιτροπών από υπαλλήλους 
του Υποκαταστήματος για την εύρυθμη λειτουργία του.

5. Εγγράφων παραπομπής προς υγειονομικές επιτρο-
πές για χορήγηση αναρρωτικών αδειών του πάσης φύ-
σεως προσωπικού της Διεύθυνσης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των προανα-
φερθέντων προσώπων δικαίωμα υπογραφής των προ-
αναφερθέντων πράξεων και εγγράφων έχουν οι νόμιμοι 
αναπληρωτές τους.

Ο Διοικητής διατηρεί την εξουσία να εκδίδει οποιαδή-
ποτε από τις προαναφερθείσες πράξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017 

Ο Διοικητής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ  
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*02041172711170008*

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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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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