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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Υποστήριξη και φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογές Υποστήριξης των
Διοικητικών Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές Εφαρμογές» από την «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government
Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».

3

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Μητρώο Ανοικτών
Δεδομένων του Δημοσίου (www.data.gov.gr)
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4305/2014.

4

Επανίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του School of Medicine and Surgery (Dipartimento di Medicina e Chirurgia), University of MilanoBicocca, Μόντσα, Ιταλία με τίτλο «Ενδαγγειακές
Τεχνικές» (Endovascular Techniques).

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης καθώς
και νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας
ή νυκτερινής, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των μονίμων και ιδιωτικού Δικαίου
υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Νεαπόλεως Κρήτης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» για τη χρονική
περίοδο Β΄ Εξαμήνου 2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην 114689/Ν1/9-7-2018
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3321/
Β΄/10.8.2018.

7

Αρ. Φύλλου 4499

Διόρθωση σφάλματος στην 3671/13-09-2018
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4136/Β΄/
20.09.2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 155395/Ν1
(1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016».
2. Τη με αριθμ. 89556/Δ1/01-06-2016 υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στη
Μοσχοπούλου Ευθυμία.
3. Το με αριθμ. ΥΠΠΕΘ 141854/Ν1/03-09-2018 αίτημα
της ενδιαφερόμενης.
4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5 Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση,
αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε, από το σχολικό έτος 2018 - 2019, τη με
αριθμ. 89556/Δ1/01-06-2016 (ΦΕΚ 1710/Β΄/15-06-2016)
άδεια ίδρυσης του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ
της Μοσχοπούλου Ευθυμίας επί της οδού Ναυπλίου 42
στην Αργυρούπολη, μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. Δ14/42570/1058
(2)
Υποστήριξη και φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογές Υποστήριξης των
Διοικητικών Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές Εφαρμογές» από την «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government
Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α΄/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/03-12-2007), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση,
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007 - 2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α΄/31-03-2010)
και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού.
3. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 59 παρ. 17.
4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/27983/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3187)
απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση
του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε.” και εκ νέου κωδικοποίησή του,
και ειδικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου 1, του Δεύτερου άρθρου».
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και
ειδικότερα το άρθρο 54 αυτού.
6. Το π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α΄ 161) «Οργανισμός του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
7. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
8. Tο π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Αποδοχή παραίτησης
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Tο π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την Υ28/8.10.2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Θεανώ Φωτίου,
όπως τροποποιήθηκε με την Υ24/04.05.2018 απόφαση.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
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απόφασης και της σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Κυρίου του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογές Υποστήριξης των Διοικητικών Λειτουργιών του
ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές Εφαρμογές» αλλά προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού λειτουργικών
δαπανών της ΚτΠ Α.Ε., ύψους 3.046,49 € ετησίως.
12. Τη με αριθμ. ΔΙΠΔΑ/Φ1Ε/1/13/23517/2.07.2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 επί του σχεδίου
κοινής υπουργικής απόφασης.
13. Το με αριθμ. 59796/187/20-10-2017/25.01.2018
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δ/κών Υπηρεσιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
14. Το ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄ 30) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
και λοιπές διατάξεις», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Την παραχώρηση στην εταιρεία με την επωνυμία
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)» της υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογές
Υποστήριξης των Διοικητικών Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ
και Διαδικτυακές Εφαρμογές», μέσω των υποδομών της
ως άνω εταιρείας και ειδικότερα μέσω της φιλοξενίας του
παραπάνω Πληροφοριακού Συστήματος στις υποδομές
του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government
Cloud – G-Cloud) και της απρόσκοπτης διάθεσης των
υποδομών του τελευταίου από την εταιρεία, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πληροφοριακού
Συστήματος «Εφαρμογές Υποστήριξης των Διοικητικών
Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές Εφαρμογές».
Οι όροι της παραχώρησης της υποστήριξης μέσω των
διατιθέμενων υποδομών του Government Cloud –
G-Cloud από την εταιρεία, ως ανωτέρω, καθορίζονται
και εξειδικεύονται μέσω Προγραμματικής Συμφωνίας
μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και της ΚτΠ Α.Ε.
2. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογές
Υποστήριξης των Διοικητικών Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ
και Διαδικτυακές Εφαρμογές», μέσω της φιλοξενίας και
διάθεσης των ανωτέρω υποδομών από την εταιρεία,
ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας της πρώτης παραγράφου. Η
χρονική διάρκεια της παραχώρησης μπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται με νεότερη απόφαση των αρμόδιων
Υπουργών.
Άρθρο 2
1. H σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογές Υποστήριξης των Διοικητικών Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές Εφαρμογές» με
τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί
αποκλειστικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.
2. Η διάθεση των υποδομών φιλοξενίας του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud –
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G-Cloud) της ΚτΠ Α.Ε., για την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογές Υποστήριξης των
Διοικητικών Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές
Εφαρμογές», παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Κύριου του προαναφερθέντος Πληροφοριακού Συστήματος, από την εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια
της παραχώρησης της υποστήριξης και φιλοξενίας του
Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογές Υποστήριξης
των Διοικητικών Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές Εφαρμογές» στις υποδομές του G-Cloud. Οι απαραίτητες δαπάνες και το κόστος για την διάθεση των
υποδομών φιλοξενίας του Κυβερνητικού Υπολογιστικού
Νέφους (Government Cloud – G-Cloud) της ΚτΠ Α.Ε. για
5ετή διάρκεια, για την υποστήριξη του Πληροφοριακού
Συστήματος «Εφαρμογές Υποστήριξης των Διοικητικών
Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές Εφαρμογές»,
ανέρχονται σε 15.232,45 € και θα βαρύνουν τους ετήσιους
προϋπολογισμούς λειτουργικών δαπανών της ΚτΠ Α.Ε.
Άρθρο 3
1. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ως Κύριος του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογές Υποστήριξης των
Διοικητικών Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές
Εφαρμογές», υποχρεούται, πέραν των καθοριζομένων
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας,
στην απρόσκοπτη συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε. και στον
σεβασμό των κανόνων εύρυθμης λειτουργίας και ασφάλειας της παρεχόμενης στο Πληροφοριακό Σύστημα
«Εφαρμογές Υποστήριξης των Διοικητικών Λειτουργιών
του ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές Εφαρμογές» υποδομής του
Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government
Cloud – G-Cloud), με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία
και υποστήριξη του, σύμφωνα με όσα θα εξειδικευτούν
στην Προγραμματική Συμφωνία που θα υπογραφεί από
την ΚτΠ Α.Ε. και τον ΟΠΕΚΑ για το σκοπό αυτό.
2. Η υποχρέωση της εταιρείας ΚτΠ Α.Ε. συνίσταται στην
βέλτιστη παροχή φιλοξενίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογές Υποστήριξης των Διοικητικών Λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ και Διαδικτυακές Εφαρμογές» στις υποδομές φιλοξενίας του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους
(Government Cloud – G-Cloud) της ΚτΠ Α.Ε., με σκοπό την
αδιάλειπτη λειτουργία και υποστήριξή του, καθώς και την
αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων από την ΚτΠ
Α.Ε. υποδομών, για τη διασφάλιση της καλής και ποιοτικής
λειτουργίας του Φιλοξενούμενου Πληροφοριακού Συστήματος στο μέλλον, σύμφωνα με όσα εξειδικεύονται στην
Προγραμματική Συμφωνία που θα υπογραφεί από την ΚτΠ
Α.Ε. και τον ΟΠΕΚΑ, για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 4
Εξουσιοδοτείται ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ Στυλιανός
Πλιάκης να υπογράψει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και της ΚτΠ Α.Ε., με την
οποία θα εξειδικεύονται οι όροι της παρούσας, καθώς και
κάθε άλλο τεχνικής ή και επιχειρησιακής φύσεως, ζήτημα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΑΤΣΜΔΕ 0002334 ΕΞ 2018
(3)
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Μητρώο Ανοικτών
Δεδομένων του Δημοσίου (www.data.gov.gr)
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4305/2014.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”», όπως ισχύει,
και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 6 και των άρθρων
1 έως και 5 και 7 έως 8 αυτού.
β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14,
της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων ε, ιθ΄ και
κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, των άρθρων 7, 32, 37 και
των παραγράφων 2,3,4, του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10
του άρθρου 41 αυτού.
γ) Των άρθρων 1 έως 10 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237)
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
δ) Της αριθμ. ΕΞ604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.
10885/2.5.2012 (Β΄ 1476) απόφασης του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112)
‘Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής.
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ε) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017
(Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. Δ6Α1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1050871ΕΞ2017/31.3.2017
(ΑΔΑ:ΨΠΓΞΗ-8ΨΣ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης
νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο (“Πρόγραμμα
Διαύγεια”)» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.
Δ.ΟΡΓ.Β1060740 ΕΞ2017/24.4.2017 (ΑΔΑ:6ΦΚΞΗ-4ΒΓ)
και Δ.ΟΡΓ.Β.1129750ΕΞ2017/1.9.2017 (ΑΔΑ:ΨΠΓΞΗ-8ΨΣ)
όμοιες.
4. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β΄
968) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το αριθμ. ΔΗΔ/17544/11.5.2018 έγγραφο του Τμήματος Διαφάνειας και Ανοικτής Διακυβέρνησης της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Τη διενεργηθείσα αλληλογραφία μεταξύ της Ο.Δ.Ε.
Διαύγεια (Δ.ΟΡΓ.Β 1050871 ΕΞ2017/31.3.2017) και των
κεντρικών Δ/νσεων της Α.Α.Δ.Ε. και τις προτάσεις που
υπεβλήθησαν στην Ο.Δ.Ε. σχετικά με τα είδη και τις κατηγορίες των προς διάθεση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4 και 10 του ν. 4305/2014.
7. Τη διενεργηθείσα αλληλογραφία μεταξύ της Ο.Δ.Ε.
Διαύγεια (Δ.ΟΡΓ.Β 1050871 ΕΞ2017/31.3.2017) και του
Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπεύθυνου Προστασίας
Δεδομένων.
8. Την αριθμ. 1/2018 κατά πλειοψηφία απόφαση της
Ο.Δ.Ε. Διαύγεια αναφορικά με την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Α.Α.Δ.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του
ν. 4305/2014.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
αποφασίζουμε:
Α) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) είναι τα ακόλουθα:

Τεύχος Β’ 4499/11.10.2018

• Εγκύκλιοι
• Αποφάσεις
• Φορολογικά Δεδομένα
• Τελωνειακά Δεδομένα
• Δεδομένα Γενικού Χημείου του Κράτους
• Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια της Α.Α.Δ.Ε.
• Απολογιστικές Εκθέσεις της Α.Α.Δ.Ε.
• Έγγραφα διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
• Έγγραφα Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα
• Στοιχεία διαλειτουργικότητας προς τους Φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης
• Έγγραφα και δεδομένα δημοσίων συμβάσεων
• Έγγραφα και δεδομένα συλλογικών οργάνων και
Επιτροπών
Β) Στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων» το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr, θα διατεθούν από
την Α.Α.Δ.Ε. μέσω των αντίστοιχων υπερσυνδέσμων,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του
ν. 4305/2014 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 3 του ως άνω νόμου, τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα της Α.Α.Δ.Ε. τα οποία είναι διαθέσιμα
σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε «διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων» και αναρτημένα στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. www.aade.gr και είναι
τα ακόλουθα:
• Στατιστικά στοιχεία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
• Στατιστικά στοιχεία ΕΝ.Φ.Ι.Α.
• Δείκτες - KPIs παρακολούθησης της Φορολογικής και
Τελωνειακής Διοίκησης
• Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων ν. 4152/2013
• Εκθέσεις για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων
• Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σε φορολογικά θέματα
• Επιχειρησιακά σχέδια και απολογιστικές εκθέσεις της
Α.Α.Δ.Ε.
• Τελωνειακά έγγραφα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
απευθύνονται στους Πολίτες
• Τελωνειακά έγγραφα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που απευθύνονται στους Οικονομικούς Φορείς
• Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σε τελωνειακά θέματα
• Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις που απευθύνονται
σε «Ταξιδιώτες»
• Εκθέσεις πεπραγμένων του Γενικού Χημείου του
Κράτους
• Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Α.Α.Δ.Ε.
• Αποφάσεις της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών
Η ενημέρωση του «Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων»
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα γίνεται αυτόματα, κάθε φορά που θα αναρτώνται νέα δεδομένα στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., μέσω των αντίστοιχων
υπερσυνδέσμων (links).
Γ) Δεν υφίστανται έγγραφα της Α.Α.Δ.Ε. που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 9 του
ν. 4305/2014, στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων»
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το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr.
Δ) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. που υπόκεινται στους περιορισμούς
του άρθρου 3 του ν. 4305/2014 αφορούν τις ακόλουθες
κατηγορίες εγγράφων:
• Στοιχεία και πληροφορίες που εμπίπτουν στο φορολογικό και τελωνειακό απόρρητο.
• Προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.
• Έγγραφα Γενικού Χημείου του Κράτους με στοιχεία
που άπτονται εμπορικού-βιομηχανικού απορρήτου ή
προσωπικών δεδομένων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1037/21.9.2018
(4)
Επανίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του
School of Medicine and Surgery (Dipartimento
di Medicina e Chirurgia), University of MilanoBicocca, Μόντσα, Ιταλία με τίτλο «Ενδαγγειακές
Τεχνικές» (Endovascular Techniques).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85,
2. την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. την αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 972) «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη
μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
της αλλοδαπής»,
5. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν»,
6. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
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7. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ Α΄ 102),
8. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
9. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
10. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. την αριθμ. 140/29-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2380/6.11.2015)
πράξη Πρύτανη «Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 17498/Β7 (ΦΕΚ 2092/Β΄/17-09-2009), που
αφορά στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το School
of Medicine and Surgery (Dipartimento di Medicina e
Chirurgia), University of Milano-Bicocca, Μόντσα, Ιταλία με τίτλο «Ενδαγγειακές Τεχνικές» - Αναμόρφωση του
Προγράμματος,
12. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων,
13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018),
14. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η, 30 Απριλίου
2018),
15. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),
16. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του School of Medicine and Surgery (Dipartimento
di Medicina e Chirurgia), University of Milano-Bicocca,
Μόντσα, Ιταλία με τίτλο «Ενδαγγειακές Τεχνικές»
(Endovascular Techniques), από το ακαδημαϊκό έτος
2018 - 2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το School
of Medicine and Surgery (Dipartimento di Medicina e
Chirurgia), University of Milano-Bicocca, Μόντσα, Ιταλία
θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενδαγγειακές Τεχνικές», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Κ.Π.Μ.Σ.) στις «Ενδαγγειακές Τεχνικές» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την
έρευνα στην Ενδαγγειακή Τεχνολογία.
Σκοπός του Κοινού Π.Μ.Σ. είναι, ολοκληρώνοντας το
Πρόγραμμα, οι φοιτητές να μπορούν:
• να στελεχώσουν τριτοβάθμια Νοσοκομεία σε σχετικά
γνωστικά αντικείμενα,
• να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης
ιατρικής εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων
με στόχο την εξοικείωση και άλλων ιατρών στις ενδαγγειακές τεχνικές
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.ΜΣ.) στις «Ενδαγγειακές Τεχνικές» (MSc in
Endovascular Techniques).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο Κοινό Π.Μ.Σ.
Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.ΜΣ.) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων (διδασκαλία,
εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις), καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή/και την
αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. του
Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση του Κοινού Π.Μ.Σ.
Το κόστος λειτουργίας του Κοινού Π.Μ.Σ. «Ενδαγγειακές
Τεχνικές» θα καλύπτεται από: δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή
του ιδιωτικού τομέα, πόρους ερευνητικών προγραμμάτων,
πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ, κάθε
άλλη νόμιμη πηγή, από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται στις 2.000 ευρώ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία λόγω:
α) των απαιτήσεων σε αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και ενοικίασης εξομοιωτών από το εξωτερικό για εκπαίδευση των
φοιτητών σε πιο ρεαλιστικές συνθήκες της αρτηριακής
κυκλοφορίας) και εργαστηριακό εξοπλισμό,
β) της απαιτούμενης διοικητικής/τεχνικής υποστήριξης,
γ) των απαιτούμενων μετακινήσεων που προκύπτουν
από τον Κοινό χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.
Για τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο Κοινό Π.Μ.Σ.
δεν προβλέπεται αμοιβή.
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Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Κοινού Π.Μ.Σ.
Το Κοινό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό
έτος 2027 - 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΣΔ 124
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης καθώς
και νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυκτερινής, που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες των μονίμων και ιδιωτικού
Δικαίου υπαλλήλων του Γενικού ΝοσοκομείουΚ.Υ. Νεαπόλεως Κρήτης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» για τη
χρονική περίοδο Β΄ Εξαμήνου 2018.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.05.2005)
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄) σύμφωνα με τις οποίες « .... για το προσωπικό των
ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή
το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό
όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής του μέσα στα όρια των πιστώσεων
του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως ...».
3. Τη με αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 95854/27-12-2017 κοινή
απόφαση για την «καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής,
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
ανά Υγειονομική Περιφέρεια».
4. Την αριθμ Γ4β/ΓΠ.οικ. 84825/14-11-2017 απόφαση
κατανομής (ΦΕΚ 3996/Β΄/15-11-2017).
5. Την αριθμ. 45/22-1-2018 πράξη της Διοικήτριας
της 7ης Κρήτης για την «Έγκριση κατανομής εφημεριών και υπερωριών ιατρών και υπαλλήλων Νοσηλευ-
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τικών Ιδρυμάτων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης» (ΦΕΚ 440/Β΄/
14-2-2018).
6. Την αριθμ. 512/24-7-2018 απόφαση του Δ.Σ. του
Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου - ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» «Συγκρότηση συνεργείων εργασίας πέραν
του τακτικού ωραρίου β΄ εξαμήνου του έτους 2018 του
προσωπικού του ΓΝ - ΚΥ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
7. Το γεγονός της μεγάλης έλλειψης προσωπικού
σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, γεγονός που
καθιστά αναγκαία την πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Διοικητικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προκειμένου να αντιμετωπισθούν
εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζει:
Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυκτερινής Κυριακών και εξαιρεσίμων πέραν της υποχρεωτικής για το διάστημα του Β΄ εξαμήνου του έτους 2018
σε συνολικά σαράντα (40) υπαλλήλους , μόνιμους και
Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων κατηγοριών της Διοικητικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝ - ΚΥ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» , 9350 ώρες και κόστος 25.000
ευρώ (ΚΑΕ 0261-0263) για το Β΄ Εξάμηνο 2018 συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ
0561-0566 .
Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή κατά τις νυκτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά
υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015.
Οι ως άνω υπάλληλοι θα εργασθούν υπερωριακά μόνο
εφόσον οι ανάγκες των τμημάτων το απαιτήσουν.

54881

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νεάπολη 24 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΙΕΡΑΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην 114689/Ν1/9-7-2018 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3321/Β΄/10-8-2018 στη σελίδα 41655, στην
Α΄ στήλη, στο στίχο 33 εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «2017 - 2018»
με το ορθό: «2018 - 2019».
(Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ - Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικών
σχολείων - Τμήμα Α΄ Ιδιωτικών Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε.)
Ι

(7)
Στην 3671/13-09-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 4136/Β΄/20.09.2018, στη σελίδα 51208, στην β΄
στήλη, στον 3ο στίχο εκ των άνω, στην ημερομηνία, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: « … 2016 »
στο ορθό: « … 2018 »
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

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

*02044991110180008*

