
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρω-
ση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποί-
ηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επέν-
δυσης της εταιρείας «Ελληνική Υδροκατασκευή & 
ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «Φ/Β Απ. Παύλος» που υλοποιήθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004.

2 Ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους της 
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγω-
γικής λειτουργίας, της εταιρείας «Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙ-
ΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με δ.τ. «Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.3299/04.

3 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 28167/ΥΠΕ/5/02271/Ε/
ΕΝ2_1/Ν.3299/2004/05-06-2014 απόφασης του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
με την οποία εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν.3299/2004 επένδυσης της επιχείρησης με 
την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ 
ΕΕ» με δ.τ. «SELECT EE».

4 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη, Νομoύ 
Θεσσαλονίκης.

5 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοβεντάρειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Κοζάνης».

6 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

7 Μεταφορά / μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευ-
όμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο ΑΡΤΑΣ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρω-

ση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίη-

ση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επέν-

δυσης της εταιρείας «Ελληνική Υδροκατασκευή 

& ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «Φ/Β Απ. Παύλος» που υλοποιή-

θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004.

  Με την αριθμ. 85719/ΥΠΕ/5/00626/Ε/Ν.3299/2004/
17-08-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού, α) τροποποιείται το άρθρα 2 της υπ. 
αριθμ. 36310/ΥΠΕ/5/00626/Ε/Ν.3299/2004/17-07-2009 
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1525 Β/27-07-2009) ως προς το 
Μετοχικό Κεφάλαιο από 838.014,00 € σε 3.000,00 € και β) πι-
στοποιείται η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους, 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «Φ/Β ΑΠ. 
ΠΑΥΛΟΣ», και η τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ. 36310/
ΥΠΕ/5/00626/Ε/Ν.3299/2004/17-07-2009 απόφασης του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-
ας (ΦΕΚ 1525 Β/27-07-2009), που αφορά στην ίδρυση μο-
νάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β στοιχεία 
στη θέση Άγ. Ευθύμιος του Δ.Δ. Θάνα του Δήμου Τρίπολης 
του Νομού Αρκαδίας, με τους εξής όρους: 

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσί-
ων πενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ 
(651.265.00 €). 

(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τρια-
κοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και 
εβδομήντα έξι λεπτών (300.597,76 €) που αποτελεί ποσο-
στό 46,156 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ 
(260.506,00 €) που αποτελεί ποσοστό 40,00 % του συνο-
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (90.161,24 €) που 
αποτελεί ποσοστό 13,844 % του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 253.000,00 
kWh/έτος.

(στ) H συνολική ισχύς ανήλθε σε 149,98 kW.
(ζ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 20-04-2016.
(η) Οι νέες εξαρτημένες θέσεις εργασίας ανέρχονται 

σε 0,053 ΕΜΕ.
(θ) Τήρηση του ειδικού όρου του άρθρου 6 της παρα-

γράφου (στ) της Απόφασης Υπαγωγής.
(ι) Αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης της εταιρείας ως 

εξής:
Από

ΕΤΑΙΡΟΙ/ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ 86,00%

ΓΚΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2,00%

ΓΚΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2,00%

ΓΚΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2,00%

ΓΚΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2,00%

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 6,00%

ΣΥΝΟΛΟ 100,00%

σε

ΕΤΑΙΡΟΙ/ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ 92,00%

ΓΚΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2,00%

ΓΚΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2,00%

ΓΚΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2,00%

ΓΚΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2,00%

ΣΥΝΟΛΟ 100,00%

(ια) Την επιβολή κύρωσης ποσού πεντακοσίων είκοσι 
ευρώ και ογδόντα λεπτών (520,80 €) λόγω μη υλοποίη-
σης όλων των απαιτουμένων, για το 1ο έτος λειτουργίας 
της επένδυσης, εξαρτημένων θέσεων εργασίας που αντι-
στοιχεί σε 0,062 ΕΜΕ (=0,115 ΕΜΕ (απαιτούμενες θέσεις 
εργασίες) – 0,053 ΕΜΕ (υλοποιηθείσες θέσεις εργασίας))

(ιβ) Την επιβολή κύρωσης ποσού έξι χιλιάδων επτακο-
σίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (6.783,80 
€) καθώς η καταβολή της προκαταβολής πραγματοποι-
ήθηκε χωρίς να τηρείται ο ειδικός όρος της απόφασης 
υπαγωγής περί μεταγραφής του συμβολαίου μίσθωσης.

(ιγ) Η συνολική κύρωση από τα σημεία (ια) και (ιβ) 
ανέρχεται σε επτά χιλιάδες τριακοσίων τεσσάρων ευρώ 
και εξήντα λεπτών (7.304,60 €) που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 2,80% της δια της παρούσας απόφασης εγκριθείσας 
επιχορήγησης.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβο-
λή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ενενήντα 

επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σα-
ράντα λεπτών (97.361,40 €) στην επένδυση με την υπ’ 
αριθμ. 36310/ΥΠΕ/5/00626/Ε/Ν.3299/2004/17-07-2009 
απόφαση Υπαγωγής (ΦΕΚ 1525 Β/27-07-2009) που προ-
κύπτει αν αφαιρεθούν από το ύψος της επιχορήγησης 
που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων 
πεντακοσίων έξι ευρώ (260.506,00 €) τα κάτωθι ποσά: 
α) εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια σαράντα 
ευρώ (155.840,00 €) (Προκαταβολή), β) πεντακοσίων 
είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (520,80 €) (λόγω μη υλο-
ποίησης όλων των απαιτούμενων θέσεων εργασίας) και 
γ) έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα 
λεπτά (6.783,80 €) (σύσταση ΕΔΕΛ).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του νόμου 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

(2)
    Ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους της 

επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παρα-

γωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «Ν. ΔΕΛΗ-

ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με δ.τ. «Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙ-

ΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 85724/ΥΠΕ/5/02383/Ε/Ν.3299/2004/
17-08-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού, πιστοποιείται η ολοκλήρωση – 
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παρα-
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με δ.τ. «Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.», που αφορά στη δημιουργία φωτοβολταϊκού 
σταθμού στη θέση «ΤΣΟΜΠΟΥΛΗ» του Δήμου Νέας Προ-
ποντίδας του Ν. Χαλκιδικής, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο 
ποσό των τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων 
εβδομήντα οκτώ ευρώ (347.678,00 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ και 
ογδόντα λεπτών (158.606,80 €) που αποτελεί ποσοστό 45,62 
% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα ενός 
ευρώ και είκοσι λεπτών (139.071,20 €) που αποτελεί 
ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό-
μενης επένδυσης.

4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) που αποτελεί 
ποσοστό 14,38 % του συνολικού κόστους της ενισχυό-
μενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 01-02-2013
6. H συνολική ισχύς ανήλθε σε 99,36 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 184.810 kWh/έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

που να αφορούν το παρόν επενδυτικό σχέδιο.
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9. Τη τήρηση του ειδικού όρου του άρθρου 6 της πα-
ραγράφου (στ) της Απόφασης Υπαγωγής.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 
της επιχορήγησης ποσού εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων 
εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (139.071,20 €) 
στην επένδυση με την υπ’ αριθμ. 4307/ΥΠΕ/5/02383/
Ε/Ν.3299/2004/30-01-2012 απόφαση υπαγωγής (ΦΕΚ 
562 Β/02-03-2012).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του Ν 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

(3)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 28167/ΥΠΕ/5/02271/Ε/
ΕΝ2_1/Ν.3299/2004/05-06-2014 απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-

τας, με την οποία εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια-
τάξεις του Ν.3299/2004 επένδυσης της επιχείρη-

σης με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
& ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «SELECT EE». 

 Με την υπ’ αριθμ. 85730/ΥΠΕ/5/02271/Ε/ΕΝ2_1/
Ν.3299/2004/17-08-2016 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εγκρίνεται 
η ανάκληση της υπ. αριθμ. 28167/ΥΠΕ/5/02271/Ε/
ΕΝ2_1/Ν.3299/2004/05-06-2014 απόφασης του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 
1484Β/ 06-06-2014), μετά από αίτηση του φορέα της 
επένδυσης.

Για την εν λόγω επένδυση δεν έχει γίνει καμία κατα-
βολή επιχορήγησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Κεντρικής Γνωμοδο-
τικής Επιτροπής: 03-11-2015

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 134242/Ζ1 (4)
    Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη, Νομoύ 
Θεσσαλονίκης.

  OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Tα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1α του άρθρου 12 του 

Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Tην παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύουν.

4. Tην παρ. 10 του άρ. 15 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 
Α΄) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 
57 Α΄).

7. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Tο Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού....... και Τουρι-
σμού».

10. Tο Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Tο Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

13. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

14. Τη με αρ. 36166/14-10-2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης Ιωάννη Μπαλάφα.»

15. Τη με αρ. Υ27/ 8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως ισχύει.

16. Tη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων 
στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνι-
κής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοινή υπουρ-
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β΄) και 2025805/2917/ 
0022/93 (ΦΕΚ 307 Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

17. Tη με αρ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Tη με αρ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Tην υπ’ αρ. 235/21-3-2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη του Νομού 
Θεσσαλονίκης.
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20. Tην υπ’ αρ. 239/15-1-2016 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, 
για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

21. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, ύψους 
6.516,65 ευρώ για το έτος 2016 και 15.639,96 ευρώ πε-
ρίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

22. Την αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ/2016/84/30-6-2016 εισή-
γηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε επτά (7) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι. ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη, 
Νομού Θεσσαλονίκης. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. για τον ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται για ένα 
εξάμηνο αρχίζοντας από 01-08-2016. Οι αποζημιώσεις 
και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Πυλαί-
ας - Χορτιάτη. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη ύψους 6.516,65 ευρώ για το 2016, 
η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε 02.10.6041.003 και 
02.10.6054.003 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή-
μου Πυλαίας- Χορτιάτη, ως εξής: 6.516,65 ευρώ (7 θέσεις 
Χ 186,19 (176,08 +10,11) ευρώ Χ 5 μήνες) για το έτος 
2016, καθώς και 15.639,96 ευρώ (7 θέσεις Χ 186,19 ευρώ 
Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομι-
κά έτη. Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2016 έχει 
δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, και η δαπάνη για καθένα 
από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εσωτερικών Αναπληρώτρια Υπουργός
και Διοικητικής Παιδείας, Έρευνας
Ανασυγκρότησης και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ             ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Z1/134243 (5)
    Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοβεντάρειος Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Κοζάνης».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1α του άρθρου 12 του 

Ν. 1351/1983(ΦΕΚ 56 Α΄) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
156 Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

5. Την παρ. 10 του άρ. 15 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

6. Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2029/1993 (ΦΕΚ 
57 Α΄).

7. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Tο Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…... και Τουρι-
σμού».

10. Tο Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

13. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμέ-
νων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθ-
μιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
με τις με αρ. 2040776/4589/0022/93 (ΦΕΚ 502 Β΄) και 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β΄) κοινές υπουργικές 
αποφάσειςΑ.

14. Τη με αρ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

15. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

16. Τη με αρ. 36166/14-10-2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης Ιωάννη Μπαλάφα».

17. Την αριθμ. Υ27/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως ισχύει.
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18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη-
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα-
λιστικών κλάσεων».

19. Τη με αριθμό 113/2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Κοζάνης», η οποία διαβιβάσθηκε με το με αριθμό 
πρωτ. 957/22-12-2015 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. 
του ανωτέρω φορέα, προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

20. Tην με αριθμό πρωτ. 275/21-04-2016 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοβεντάρειος 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης», για τη δέσμευση της 
οικονομικής πίστωσης.

21. Τη με αρ. πρωτ. 958/22-12-2015 βεβαίωση του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» 
για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

22. Την ΓΔΟΥΔΥ/2016/85/30-6-2016 εισήγηση της περ. 
ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 
Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης», ύψους 
3.723,80 ευρώ για το οικονομικό έτος 2016 και 8.937,12 
ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, απο-
φασίζουμε:

Καθορίζουμε τέσσερεις (4) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοβεντάρειος Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης». Η πρακτική άσκηση των 
φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιεί-
ται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 01-08-2016.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Κοζάνης».

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.723,80 ευρώ για το οικονομικό έτος 
2016 και 8.937,12 ευρώ για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 
10.6041.0002 και 10.6054.0001 σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Κοζάνης», ως εξής:

3.723,80 ευρώ (04 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 05 μήνες) 
για το έτος 2016, και

8.937,12 ευρώ (04 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες) 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2016 έχει δε-
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» 
και για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη 
προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 8.937,12 ευρώ, η 
οποία θα δεσμεύεται στους αντίστοιχους προϋπολογι-
σμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εσωτερικών Αναπληρώτρια Υπουργός
και Διοικητικής Παιδείας, Έρευνας
Ανασυγκρότησης και Θρησκευμάτων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ             ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 128509 /Δ1 (6)
 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπ’όψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222/Α’) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18/Α’) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του Ν. 4152/2013 (107/Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
γής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 
(193/Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του Ν. 4218/2013 (268/Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
11 του Ν. 4229/2014 (8/Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (118/Α’) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012» (3057/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756/Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (3324/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584/Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΑ/167523/Δ5/06-11-2013 
(382/Β΄/18-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- 
Νηπιαγωγείου.

6. Την από 30/03/2016 αίτηση του Ρήγα Γεωργίου, νο-
μίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Διαδραστικό Ευρωπα-
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ϊκό Σχολείο Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» που έλαβε 
στην υπηρεσία αριθμ. πρωτ. 62003/Δ1/12-04-2016 , ως 
προς την αλλαγή του νομίμου επροσώπου.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουργι-
κή απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο 
Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ» (2654/Β΄/09-12-2015).

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

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΑ/167523/
Δ5/06-11-2013 (382/Β΄/18-02-2014) απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Νηπιαγωγείου, ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, για τέσσε-
ρις (4) αίθουσες διδασκαλίας , μία αίθουσα δυναμικότητας 
είκοσι οκτώ (28) νηπίων, μία δεκαοκτώ (18) νηπίων και 
δύο αίθουσες δεκαπέντε (15) νηπίων εκάστη. Η συνολι-
κή δυναμικότητα του Νηπιαγωγείου δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 60 νήπια. Νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω 
εταιρείας στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζεται η Κωνσταντάρα Μπήλιω.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγω-
γείο - ΔΕΣ IKE».

Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Δε-
μέστιχα 4, στη Βάρη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2016 

Με εντολή Υπουργού
O Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Ι

Αριθμ. Α3α/61242 (7)
    Μεταφορά / μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευ-

όμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο ΑΡΤΑΣ.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 123/1975 «Περί 
ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευ-
τικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 172/Α΄/1975). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.1397/1983 «Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α'/1983), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.2071/1992 «Εκ-
συγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 
123/Α΄/1992). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2889/2001 «Βελ-
τίωση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 37/Α΄/2001). 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/2005), όπως ισχύουν. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α). 

9. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 129/1992 «Περιορισμός 
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Απο-
φάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (ΦΕΚ 
65/Α΄/1992).

10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥγ/οικ.52880/29-09-1993 
«Διαδικασία και τρόπος διορισμού ειδικευμένων γιατρών 
για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.» κοι-
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 802/Β΄/1993).

11. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π.οικ.52646/29-05-2002 
«Τροποποίηση της ΔΥγ/oικ.52680 (ΦΕΚ 802/Β/93) Υπουρ-
γικής απόφασης «Διαδικασία και τρόπος διορισμού ει-
δικευμένων γιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες 
ΜΕΘ και ΜΕΝ Νεογνών» (ΦΕΚ 702/Β΄/2002).

12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ29/08-10-2015 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη» απόφαση του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2168/Β΄/2015).

13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύ-
λο Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2144/
Β΄/2015).

14. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Α1α/80306/20-10-2015 «Παύ-
ση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 741/Β΄/2014)

15. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.7.7./39533/27-01-2016 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

16. Την υπ' αριθ. 2320/10-06-2015 απόφαση του Διοι-
κητή της 6ης Υ.ΠΕ..

17. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 6155/20-04-2015 έγγραφο του 
Γ.Ν. Άρτας.

18. Την υπ'αριθμ. 14/16-04-2015 απόφαση του Δ.Σ. 
του Γ.Ν. Άρτας.

19. Την υπ'αριθμ. 19 Απόφαση της 251ης/10-11-2015 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
Αν. Υπουργό Υγείας.

20. Την υπ'αριθμ. 58η Συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. κατά 
την 19/02/2016 (θέμα V.5).

21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.50041/01-07-2016 
εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

22. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
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σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί-
ζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης 
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Γενικής Χειρουρ-
γικής, που συστάθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. Α3β/
οικ.13508/05-09-1990 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
620/Β΄/1990) αποκλειστικά και μόνο για Οδοντιάτρους, 
προκειμένου να συνεχίσουν και να λάβουν την ειδικό-
τητα της Γναθοχειρουργικής, σε μία (1) οργανική θέση 
ιατρών για εξειδίκευση στη Μονάδα Εντατικής θερα-
πείας (ΜΕΘ) στο Γ.Ν. Άρτας.

Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί όταν 
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγ-
γεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για 

τη λήψη ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής αποκλειστικά 
και μόνο για Οδοντιάτρους, προκειμένου να συνεχίσουν 
και να λάβουν την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής, 
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας από-
φασης στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Υγείας  Οικονομικών 

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

     

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

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

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

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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