
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου για το μόνιμο, το με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (πλην δημο-
σιογράφων) και το αποσπασμένο προσωπικό στη 
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης.

2 Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κατά-
στημα Κράτησης Κέρκυρας.

3 Ανακατανομή μιας κενής οργανικής θέσης στο 
Αρεταίειο Νοσοκομείο, δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4178/2013.

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 91935/30.11.2016 
(ΦΕΚ τ.Β΄ 3969/12.12.2016) απόφασης του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμε-
νο τη μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολά-
βησης»  - Διεύρυνση αντικειμένου, ορισμός νέας 
ημερομηνίας περάτωσης εργασιών, αντικατάστα-
ση και ορισμός νέων μελών.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον BORISOV 
BORISLAV του LYUBENOV για λαθρεμπορία καπνού.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον PRAPUSHI AJET 
του JSLAM για λαθρεμπορία καπνού.

7 Τροποποίηση απόφασης ορισμού των φορέων 
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

8 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

9 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β΄ 
εξάμηνο του έτους 2017 και έως 31.12.2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφαλμάτων στην 94526/Ν1/7.6.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2110/20.6.2017 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13966 (1)
  Έγκριση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-

τικού ωραρίου για το μόνιμο, το με σχέση εργα-

σίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (πλην 

δημοσιογράφων) και το αποσπασμένο προσω-

πικό στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επι-

κοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

β) του άρθρου 28 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις»,

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
εε)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄),

δ) του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Πε-
ριορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»,

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄),

στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄),

ζ) του π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ 169 Α΄) και ιδίως της παρ. 
1 του άρθρου 4 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
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Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και Προβολής»,

η) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

2. Το γεγονός ότι το προσωπικό των υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πρό-
κειται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες άμεσης 
ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης 
επί ζητημάτων κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και οι 
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν από 
τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων 
τύπου, την κάλυψη επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας 
προσωπικοτήτων άλλων χωρών, καθώς και την εφαρμο-
γή νέων διοικητικών μέτρων.

3. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται υπερωριακά, 
έως τριάντα πέντε (35) υπάλληλοι (μόνιμοι, ΙΔΑΧ - πλην 
ειδικότητας Δημοσιογράφοι - και αποσπασμένοι), μη-
νιαίως, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες, ανά άτομο, από 
τη δημοσίευση της παρούσης έως και την 31η.12.2017.

Αφορά σε εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου τεσσάρων χιλίων διακοσίων (4.200) ωρών, συ-
νολικά, για το χρονικό διάστημα, από τη δημοσίευση της 
παρούσης έως και την 31η.12.2017.

4. Την υπ' αριθμ. 13540/10.7.2017 απόφαση του Τμή-
ματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών 
Εποπτευόμενων Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων και 
Πληρωμών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Κ.Α.Ε 0511 του φο-
ρέα 51, ειδικού φορέα 110) και τη βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης της του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης με α.α. 53594/5.7.2017 καταχώρησης 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, αποφα-
σίζουμε:

Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
και την 31η.12.2017, οι μόνιμοι, οι με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου - εκτός των δημοσι-
ογράφων - και οι αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, υπάλληλοι 
να εργάζονται καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού τους 
ωραρίου, ως εξής:

έως τριάντα πέντε (35) υπάλληλοι, μέχρι τη συμπλή-
ρωση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνολικών ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης, ανά εξάμηνο, ήτοι εκατόν 
είκοσι (120) ώρες, από τη δημοσίευση της παρούσης έως 
και την 31η.12.2017, με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο σκεπτικό 
της απόφασης αυτής λόγους.

Η υπερωριακή εργασία του μόνιμου, του με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (εκτός των 
δημοσιογράφων) και του αποσπασμένου προσωπικού 
που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εγκρίνεται έως τη συ-

μπλήρωση τεσσάρων χιλίων διακοσίων (4.200) ωρών, 
συνολικά, από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 
την 31η.12.2017.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των είκο-
σι εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (29.750,00€) 
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0511, οικονομικού 
έτους 2017, του Φορέα 51, Ειδικού Φορέα 110.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017 

Ο Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

Αριθμ. Κ1/127502 (2)
Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κατά-

στημα Κράτησης Κέρκυρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 27 του ν. 4186/2013 

(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 άρθρο 5 (Α΄ 188) «Ενι-
αίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 2327/1995 άρθρο 4 (Α΄ 156) 
«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας 
παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις της απόφασης υπ’ αριθμ. 5953/23.6.2014 
άρθρα 1 και 2 (ΦΕΚ 1861/Β΄/8.7.2014) «Κανονισμός Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευ-
καιρίας (Σ.Δ.Ε.)».

7. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

8. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ............. 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

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

10. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722/Β΄/
17.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
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αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει».

11. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

12. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης .... μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων». (Α΄ 208).

13. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10.11.2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού 
Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διο-
ρισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων».

14. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄/19.6.2015) «Με-
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουρ-
γού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.».

15. Την αριθμ. Υ1/201408/25.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3818/
2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξε-
βανάκη».

16. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του 
ν.  2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό - Έλεγχος Δαπα-
νών» (ΦΕΚ 247 Α) και της περ. ιβ. του άρθρου 20 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

17. Τις διατάξεις της περ. θ του άρθρου 23 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 
(Α΄ 265).

18. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του 
ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α΄).

19. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).

20. Τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρου 1 του 
ν. 2469/1997 (Α΄ 38).

21. Το υπ’ αριθμ. 50050/Κ1/22.3.2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων.

22. Την από 9.6.2017 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης 
Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς.

23. Την αριθμ. πρωτ. 17569/9.12.2016 απόφαση «Έντα-
ξη της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5002546, Κωδικό Έργου 2016ΣΕ34510096 
της ΣΑΕ 3451 (αριθμ. πρωτ. 69641/22.6.2017 ΑΔΑ:
ΩΑΩΙ465ΧΙ8-9Β5), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης - Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών 
ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) ύψους 2.500 € κατ’ έτος, για τα 
λειτουργικά έξοδα του ΣΔΕ και ενδεχόμενη δαπάνη σε 
περίπτωση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, 
δαπάνες οι οποίες θα καλύπτονται από τη ΣΑΕ 3451 με 
κωδικό έργου 2016ΣΕ34510096, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας:
Για το νομό Κέρκυρας: 2ο ΣΔΕ Κέρκυρας (Κατάστημα 

Κράτησης Κέρκυρας).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Ιουλίου 2017 

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 122966/Ζ2 (3)
Ανακατανομή μιας κενής οργανικής θέσης στο 

Αρεταίειο Νοσοκομείο, δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4178/2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του 

ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/8.8.2013) «Αντιμετώπιση 
της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. Α1 του π.δ. 19/2003 
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/31.1.2003) «Τροποποίηση του π.δ. 423/1991 
«Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγι-
νήτειου και Αρεταίειου».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/22.9.2015) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,...».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/
4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/
5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών.».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 473/24.4.2017 έγγραφο του Αρε-
ταιείου Νοσοκομείου.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27930 Τεύχος Β’ 2709/02.08.2017

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Καταργούμε μία (1) κενή οργανική θέση κατηγορίας 
Ιατρού Ογκολόγου - Παθολόγου με θητεία του Αρεταί-
ειου Νοσοκομείου και συστήνουμε μία (1) οργανική 
θέση κατηγορίας Ιατρού Αναισθησιολόγου με θητεία, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές ανάγκες 
του ως άνω Νοσοκομείου στη συγκεκριμένη ειδικότητα 
ιατρικού προσωπικού και να διασφαλισθεί η εύρυθμη 
λειτουργία του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2017 

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Διοικητικής
και Θρησκευμάτων Ανασυγκρότησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. 55316 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 91935/30.11.2016 

(ΦΕΚ τ.Β΄ 3969/12.12.2016) απόφασης του 

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότη-

ση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με 

αντικείμενο τη μεταρρύθμιση του θεσμού της δι-

αμεσολάβησης» - Διεύρυνση αντικειμένου, ορι-

σμός νέας ημερομηνίας περάτωσης εργασιών, 

αντικατάσταση και ορισμός νέων μελών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.

2) Την υπ’ αριθμ. 91935/30.11.2016 (ΦΕΚ τ.Β΄ 3969/
12.12.2016) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία 
συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή.

3) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 7565/14.7.2017 και 7982/
20.7.2017 έγγραφα του Πρωτοδικείου Αθηνών, το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 10855/10.7.2017 έγγραφο του Εφετείου 
Αθηνών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 878/6.7.2017 έγγραφο 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

4) Την ανάγκη ορισμού διεύρυνσης του αντικειμένου, 
ορισμού νέας ημερομηνίας περάτωσης εργασιών και 
νέων μελών στην ως άνω επιτροπή.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 91935/30.11.2016 (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 3969/12.12.2016) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εξής:

Ι) Διευρύνεται το αντικείμενο της ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη μεταρρύθμι-
ση του θεσμού της διαμεσολάβησης με την ανάθεση 
σε αυτήν και του αντικειμένου της εξέτασης ζητημά-
των υποχρεωτικότητας ή μη, της χρήσης του θεσμού 
της Διαμεσολάβησης στο ελληνικό δικαιϊκό πλαίσιο, την 
εξειδίκευση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαμεσολά-
βησης, διαδικαστικά θέματα εκτέλεσης συμφωνητικού 
διαμεσολάβησης, ειδικά θέματα εισαγωγής περαιτέρω 
μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, φορολογικά 
και λοιπά επαγγελματικά θέματα των Διαμεσολαβητών 
ως και οποιουδήποτε άλλου συναφούς ζητήματος με την 
ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του θεσμού.

ΙΙ) Ορίζεται νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών 
της ως άνω επιτροπής η 30η Σεπτεμβρίου 2017.

ΙΙΙ) Αντικαθίστανται στην ως άνω επιτροπή οι:
α) Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Λάμπρος Κοτσίρης και 

στη θέση του ορίζεται ο Ανδρέας Νικολόπουλος του 
Γεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών,

β) Το τακτικό μέλος Σπυρίδων Αντωνέλος και στη θέση 
του ορίζεται η Ελένη Κολτσάκη του Χρυσαφή, Δικηγόρος 
Θεσσαλονίκης - Διαμεσολαβήτρια,

γ) Το τακτικό μέλος Σοφία Τσέκου - Πλιάτσικα και στη 
θέση της ορίζεται ο αναπληρωτής της Αντώνιος Παπα-
ματθαίου του Ιωάννη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Μυτιλή-
νης, αποσπασμένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναπληρώτρια του 
τελευταίου ορίζεται η Βασιλική Παντελίδου του Πέτρου, 
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,

δ) Το τακτικό μέλος Αικατερίνη Ανουσάκη και στη 
θέση της ορίζεται η Ιωάννα Κοσίνα του Σωτηρίου, Εφέ-
της Αθηνών,

ε) Το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Αρμπής και 
στη θέση του ορίζεται η Παναγιώτα Ειρήνη Σίδερη του 
Διονυσίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών.

ΙV) Ορίζονται μέλη στην ως άνω επιτροπή οι:
α) Αικατερίνη Τζιράκη του Διονυσίου, Πρωτοδίκης Αθη-

νών, με αναπληρώτρια την Μαργαρίτα Γασπαρινάτου του 
Δημητρίου, ειδική συνεργάτιδα στην Γραμματεία Καταπο-
λέμησης της Διαφθοράς,

β) Γεώργιος Αργυρόπουλος του Xρήστου, Αντεισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με αναπληρωτή τον Κων-
σταντίνο Σκούβαρη του Ευαγγέλου, Πρωτοδίκη Αθηνών,

γ) Δημήτριος Σκάρπας του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος 
Αθηνών, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Φλωράκη του Δη-
μητρίου, Επιστημονικό Συνεργάτη του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
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δ) Μαρία Φαροπούλου του Βασιλείου, Δικηγόρος Αθη-
νών, με αναπληρώτρια την Ελένη Ζιούτα του Ευαγγέλου, 
Δικηγόρο Θεσσαλονίκης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 91935/30.11.2016 
(ΦΕΚ τ.Β΄ 3969/12.12.2016) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017 

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον BORISOV 

BORISLAV του LYUBENOV για λαθρεμπορία κα-

πνού.

Με την αριθμ. 181/2016/13.2.2017 Καταλογιστική 
Πράξη Λαθρεμπορίας Καπνού της Προϊσταμένης του 
Τελωνείου Χανίων, ο BORISOV BORISLAV του LYUBENOV 
Α.Δ.646754346, αγνώστου διαμονής, που κατελήφθησε 
να κατέχει ποσότητα λαθραίου καπνού, κρίθηκε υπαίτιος 
τέλεσης τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας, των 
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119 Α΄ παρ. 2, 
142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 εδ. β΄ και παρ. 2 εδ. ζ΄, του 
ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου, το προ-
βλεπόμενο στο άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 πολ-
λαπλό τέλος (1500) χίλια πεντακόσια ευρώ, πλέον Τ.Χ (30) 
τριάντα ευρώ και ΟΓΑ (6) έξη ευρώ.

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα».

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΓΑΝΟΥ

Ι

(6)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον PRAPUSHI AJET 

του JSLAM για λαθρεμπορία καπνού. 

 Με την αριθμ. 6/18.4.2017 Καταλογιστική Πράξη 
Λαθρεμπορίας Καπνού της Προϊσταμένης του Τελω-
νείου Χανίων, ο PRAPUSHI AJET του JSLAM με Α.Δ.: 
BR 4943903, αγνώστου διαμονής, που κατελήφθησε να 
κατέχει ποσότητα λαθραίου καπνού, κρίθηκε υπαίτιος 
τέλεσης τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας, των 
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119 Α΄ παρ. 2, 
142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 εδ. β΄ και παρ. 2 εδ. ζ΄, του 
ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου, το προ-
βλεπόμενο στο άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 πολ-
λαπλό τέλος (1500) χίλια πεντακόσια ευρώ, πλέον Τ.Χ (30) 
τριάντα ευρώ και ΟΓΑ (6) έξη ευρώ.

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα».

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΓΑΝΟΥ

Ι

Αριθμ. 6195 / Β2-462 (7)
Τροποποίηση απόφασης ορισμού των φορέων 

του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 11 παράγραφος 5 του ν. 3832/2010 

(ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

γ. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Διορι-
σμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ)» (ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./2016).

2. Την υπ’ αριθμ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 απόφα-
ση με θέμα: «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατι-
στικού Συστήματος» (ΦΕΚ 1629/Β΄/11.10.2010), όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ’ αριθμ. 9639/Β2-
850/18.11.2016 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση από-
φασης ορισμού των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού 
Συστήματος» (ΦΕΚ 3927/Β΄/7.12.2016).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του διατακτικού 
της υπ’ αριθμ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ’ αριθμ. 9639/Β2-
850/18.11.2016 απόφαση και ορίζουμε ως «φορείς του 
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος» τους ακόλουθους 
φορείς:

- Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης
- Υπουργείο Εξωτερικών
- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων
- Υπουργείο Οικονομικών
- Υπουργείο Υγείας
- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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- Υπουργείο Τουρισμού
- Τράπεζα της Ελλάδος
- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
- Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
- Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ).
2. Στα Υπουργεία συμπεριλαμβάνονται οι εποπτευό-

μενοι φορείς τους που παράγουν εθνικές στατιστικές.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 9908/Β2-

1069/28.9.2010 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 25 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 585 (8)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ 

Α΄ 17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.)».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ια-
τρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 
παρ. 2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρ-
μογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α΄ 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του 
π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α΄ 20/18.2.2016) «Άδεια Ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β΄ 2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και 
οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των 
Μ.Ι.Υ.Α.».

8. Την υπ’ αριθμ. πρ. 694/6.10.2016 αίτηση του ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ» με 
Α.Φ.Μ. 999696736 Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών

9. Την υπ’ αριθμ. πρ. 501/15.6.2017 αίτηση τεκμηρίω-
σης επάρκειας, καθώς και τα συνημμένα επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά.

10. Την υπ’ αριθμ. πρ. 344/11.5.2017 Εισήγηση Επιτρο-
πής Ελέγχου.

11. Το υπ’ αριθμ. πρ. 6 Πρακτικό Αυτοψίας της Επιτρο-
πής Ελέγχου.

12. Την από 19.7.2017 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

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

Χορηγούμε στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» με Α.Φ.Μ. 999696736 Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016 υπό τις 
επιφυλάξεις της από 19.7.2017 απόφασης της 17ης Συ-
νεδρίασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ.62314/22968 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β΄ 

εξάμηνο του έτους 2017 και έως 31.12.2017.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατά-
ξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
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5. Την υπ’ αριθμ. 2/1757/0026/10.1.2017 (ΦΕΚ 17/
Β΄/12.1.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, περί καθορισμού δικαιολογητικών για την 
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 56550/20938/6.7.2017 αίτημα για 
κάλυψη Δαπανών υπερωριακής εργασίας των υπαλλή-
λων των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν 
αντιστοίχων εισηγήσεων των εν λόγω Δ/νσεων και στο 
οποίο αποτυπώνονται οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
που συνίστανται στην ιδιαιτέρως αυξημένη συγκέντρω-
ση υποθέσεων πολιτογράφησης και την αδυναμία δι-
εκπεραίωσης τους εντός των τιθέμενων ασφυκτικών 
προθεσμιών.

7. Την υπ’ αριθμ. 56555/4089/10.7.2017 (ΑΔΑ: 
Ψ4ΓΦΟΡ1Κ-Ο9Δ) απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού του 
φορέα μας, με την οποία δεσμεύεται πίστωση ύψους 
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€ 80.000) για την πληρωμή 
δαπανών σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ειδι-
κός φορέας 991-06/071 ΚΑΕ 0511 οικονομικού έτους 
2017, για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης για το β΄ 
εξάμηνο του 2017.

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 60990/4770/20.7.2017 εισήγηση 
του άρθρου 24 παρ. 5 εδαφ. ε΄ του ν. 4270/2014 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει της Γενικής Δ/ντριας Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας, σύμφωνα με την οποία προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του φο-
ρέα μας ύψους περίπου εξήντα επτά χιλιάδων (€ 67.000), 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στον ειδικό φορέα 991-06/071 ΚΑΕ 0511 οικονομικού 
έτους 2017, αποφασίζουμε:

την έγκριση, με αμοιβή, υπερωριακής εργασίας κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, για την 
αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για το 
β΄ εξάμηνο του έτους 2017 και έως 31.12.2017, σε 95 
υπαλλήλους των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οποιασδήποτε κατηγο-
ρίας, κλάδου και εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, ιδιωτικού 
δικαίου), συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων 
στις υπηρεσίες αυτές και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά υπάλληλο το εξάμηνο, ως ακολούθως ανά Δ/νση:

Δ/ΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α’ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

25

ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

26

ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

21

ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

23

Με μηνιαίες αποφάσεις των προϊσταμένων των εν 
λόγω Δ/νσεων θα ορίζονται ονομαστικά οι συμμετέχο-
ντες υπάλληλοι κατά κατηγορία και μισθολογικό κλιμά-
κιο αυτών και οι ώρες απασχόλησής τους.

Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνι-
αίως από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ/νσης.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, 
με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του 
ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του 
συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε 
υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
Στην 94526/Ν1/7.6.2017 απόφαση του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2110/20.6.2017 (τ.Β΄) στη σελίδα 21269, στην 
Β΄ στήλη, στους στίχους 22-23 εκ των άνω, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Φ.2.Α/145436/Δ5/09-10-2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Β΄/31-1-2014)» 

στο ορθό: «Φ.2.Α/145455/Δ5/09-10-2013 (ΦΕΚ 250/
τ.Β΄/6-2-2014).».

Επίσης στη σελίδα 21269, στη Β΄ στήλη, στους στίχους 
20-22 εκ των κάτω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Ιδιωτικό Λύκειο- ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»

στο ορθό: «Ιδιωτικό- Ισότιμο Λύκειο- ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ».

(Από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)  
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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 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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