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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης
Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών.

7

Αποδοχή της προς το Ελληνικό Δημόσιο κληρονομίας του Πέτρου Φούσκα του Παντελή.

8

Αποδοχή της, προς το Ελληνικό Δημόσιο και για
την εκτέλεση ειδικού σκοπού, κληρονομίας της
Ευαγγελίας Ιερωνυμάκη του Εμμανουήλ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Τροποποίηση της 25732/15-12-1983 απόφασης
των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου,
Φλώρινας, Εύβοιας, Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β΄ 755), όπως ισχύει, με
την οποία συστήθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων και
Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας-Συμμετοχή νέου μέλους.
Τροποποίηση της 123693/1527/Φ64.3/20.11.2018
(Β΄5494) κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση ενιαίας έγκρισης εγκατάστασης διάρκειας
πέντε (5) ετών για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 στην
εταιρεία «BIOPROCANN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με
δ.τ. «BIOPROCANN A.E.» εντός ενιαίας έκτασης
48,76196 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση
«ΠΥΡΓΟΣ» Κορινθίας, Δήμος Κορινθίων, Νομός
Κορίνθου, Π.Ε. Κορινθίας».

3

Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας
(Τ.Ε.Γ.) Singelijn Βελγίου

4

Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων
ειδικών φρουρών.

5

Τροποποίηση της 65986/Φ.322/14.9.2018 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4084/18.9.2018) του Υπουργού
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση
ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με
αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της αριθμ. 216 Σύμβασης
του Συμβούλιου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, τη
σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών
ρυθμίσεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
94756οικ./2018/Φ.322/10.1.2019 (ΦΕΚ Β΄ 41/
17.1.2019) και 16492 οικ.Φ.322/8.3.2019 (ΦΕΚ Β΄
967/21.3.2019) όμοιες - Ορισμός νέας προθεσμίας περάτωσης των εργασιών.

Αρ. Φύλλου 1295

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στην 13630/28-02-2019
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1065/τ. Β΄/01-04-2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 23428
(1)
Τροποποίηση της 25732/15-12-1983 απόφασης
των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου,
Φλώρινας, Εύβοιας, Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β΄ 755), όπως ισχύει, με
την οποία συστήθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων και
Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας-Συμμετοχή νέου μέλους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
Α΄ 114), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, 24 και 77 του ν. 4270/
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις του ν. 4263/2014 «Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018» (ΦΕΚ
Α΄ 117).
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5. Το π.δ. 88/29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
6. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
7. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).
8. Την 25732/15-12-1983 απόφαση του Νομάρχη
Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου, Φλώρινας, Εύβοιας,
Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β΄
755) με την οποία συστήθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων και
Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 61882/1985 (ΦΕΚ Β΄
468), 68540/1985(ΦΕΚ Β΄ 572) 60233/1986(ΦΕΚ Β΄ 241),
68136/1988, 62582/1989 (ΦΕΚ Β΄ 924), 73098/1990(ΦΕΚ
Β΄ 779), 42581/1992(ΦΕΚ Β΄ 228), 57586/1992(ΦΕΚ Β΄
407), 15118/1993(ΦΕΚ Β΄ 265) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, τις 27130+14559/1998(ΦΕΚ Β΄ 1233)
και 37707/2000(ΦΕΚ Β΄ 1503) αποφάσεις, του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τις
28416+24376/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1374), 3009 6/2004 (ΦΕΚ Β΄
1374), 23887/2006(ΦΕΚ Β΄ 631), 8034/2006 (ΦΕΚ Β΄ 631)
και 14244/2007 (ΦΕΚ Β΄ 705) αποφάσεις του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τις
13989/2008 (ΦΕΚ Β΄ 882), 34377/2008 (ΦΕΚ Β΄ 1717) και
4661/2009 (ΦΕΚ Β΄ 354) αποφάσεις του Υφυπουργού
Εσωτερικών και την 4525/18-5-2016 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
9. Την 231/2018 (ΑΔΑ:7ΥΛ5Ω1Π-3ΙΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας-Κολινδρού περί συμμετοχής του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων
Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
10. Την 11/2018 (ΑΔΑ:ΩΞΞΓΟΚ6Π-ΩΥΖ) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων και
Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας με την οποία
γίνεται δεκτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πύδνας-Κολινδρού περί συμμετοχής του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας στο Σύνδεσμο Δήμων και
Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
11. Τις από 14-12-2018 και 31-01-2019 βεβαιώσεις του
Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και τις αριθμ. 726/14-12-2018
και 16/08-01-2019 Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύδνας-Κολονδρού
με τις συνημμένες όμοιες αποφάσεις περί πρόβλεψης
σχετικής πίστωσης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.Ε.00.6453 του
προϋπολογισμού του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού ύψους
1.500,00 ευρώ για το έτος 2019. Αντίστοιχη πρόβλεψη
θα υπάρξει και στους προϋπολογισμούς των επόμενων
τεσσάρων οικονομικών ετών.
13. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/24 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης και Αναπτ.
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 25732/15-12-1983 απόφαση των
Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου, Φλώρινας,
Eύβοιας, Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας
(ΦΕΚ Β΄ 755), όπως ισχύει, με την οποία συστήθηκε ο
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Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδας, και αποδεχόμαστε τη συμμετοχή του Δήμου
Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας στον εν λόγω Σύνδεσμο, με ετήσια εισφορά ύψους 1,500,00 (χιλίων πεντακοσίων) ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
I

Aριθμ. 37215/425/Φ64.3
(2)
Τροποποίηση
της
123693/1527/Φ64.3/
20.11.2018 (Β΄5494) κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση ενιαίας έγκρισης εγκατάστασης
διάρκειας πέντε (5) ετών για τους σκοπούς της
παραγράφου 1 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013
στην εταιρεία «BIOPROCANN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «BIOPROCANN A.E.» εντός ενιαίας
έκτασης 48,76196 στρεμμάτων που βρίσκεται
στη θέση «ΠΥΡΓΟΣ» Κορινθίας, Δήμος Κορινθίων, Νομός Κορίνθου, Π.Ε. Κορινθίας».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. To ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 2Α,
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4523/2018
«Περί παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης και άλλες διατάξεις» (Α΄41).
2. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
3. Tο ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 230).
4. Tο ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5) και
ειδικότερα το μέρος Δ΄ του τμήματος Β αυτού.
5. Tο ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
6. Tο ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61) και ειδικότερα το
άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο
Γ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).
7. Tο ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο-
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φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32) και ειδικότερα την παρ. 1
του άρθρου 62.
8. Tο ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και
ειδικότερα τις περ. 2α και 2β της παρ. 6 του άρθρου 11.
9. Tο ν. 1599/1986 « Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 75).
10. Tο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
11. Tο π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 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, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄
114).
12. Tο π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
13. Tο π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄
136).
14. Tο π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
15. Tο π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας»
(Α΄ 148).
16. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
17. Tο π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
18. Tο π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
19. Tο π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
20. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
21. Την Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β΄ 3818).
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22. Tην 2428/119952/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη»
(Β΄ 3936).
23. Του άρθρου 7 του ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας
εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (Α΄ 172).
24. Tην οικ. 483/35/Φ.15/2012/17.1.2012 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011
(Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 158).
25. Tην οικ. 64618/856/Φ15/15.6.2018 απόφαση «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αριθμ.
οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση
και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων
του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143), την τροποποίηση και την
ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά
ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 2278).
26. Την οικ.51483/700/2018/Φ.15/14.5.2018 απόφαση
«όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» (Β΄1692) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις κοινές υπουργικές
αποφάσεις οικ. 103057/1342/Φ15/2.10.2018 (Β΄44 26)
και 118694/1485/Φ15/7.11.2018 (Β΄5129).
27. Την ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.07.2016, απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011
(Α΄)» (Β΄ 2471), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ.2307/2018 (Β΄ 439), ως προς
την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων
της 9ης Ομάδας όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (Β΄ 4420) και ισχύει.
28. Την 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (ΦΕΚ Β΄1048) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους
βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά
διατάγματα».
29. Tην 484/36/Φ.15/2012/17.1.2012 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός, κλιμάκωση και
διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ.
8 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)» (Β΄ 230), όπως τροποποιήθηκε με την 74181/987/Φ15/2018 υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης
484/36/Φ.15/2012 (Β΄ 230) «Καθορισμός, κλιμάκωση και
διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8
του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)» (Β΄ 2804).
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30. Tην 8004/21-2-2012 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη «Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή
ανταλλάγματος» (Β΄ 888).
31. Την αριθμ. 18010-12.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΝΥ0465ΧΙ8ΨΚΩ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με θέμα: παροχή διευκρινήσεων επί της
εφαρμογής των διατάξεων της 51483/Φ15/14.5.2018
(Β΄1692) κοινής υπουργικής απόφασης.
32. Το αριθμ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72283/2636/5.11.2018
έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
περί Προσδιορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τη δραστηριότητα «Επεξεργασία
και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.
33. Την 123693/1527/Φ64.3/20.11.2018 (Β΄5494) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Χορήγηση ενιαίας
έγκρισης εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών για
τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α του
ν. 4139/2013 στην εταιρεία «BIOPROCANN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «BIOPROCANN A.E.» εντός ενιαίας
έκτασης 48,76196 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση
«ΠΥΡΓΟΣ» Κορινθίας, Δήμος Κορινθίων, Νομός Κορίνθου, Π.Ε. Κορινθίας».
34. Την από 11.12.2018 ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
του ΕΟΦ ως προς την διαδικασία χορήγησης άδειας δυνατότητας παραγωγής και ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας
για τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.
35. Το αριθμ. 138311-20/12/2018 έγγραφο της υπηρεσίας προς την εταιρεία «BIOPROCANN AE» περί συμπληρωματικών στοιχείων.
36. Το αριθμ. 4779/65/16.01.2019 εισερχόμενο έγγραφο της εταιρείας «BIOPROCANN AE» με θέμα «υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης».
37. Το αριθμ. 12798-31.01.2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον ΕΟΦ περί διαβίβασης αντιγράφων
δικαιολογητικών της εταιρείας «BIOPROCANN AE».
38. Την αριθμ. 12319/07.02.2019 γνωμοδότηση του
ΕΟΦ.
39. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 123693/1527/Φ64.3/20.11.2018
(Β΄5494) κοινή υπουργική απόφαση ως προς το σημείο
VIII ως κάτωθι:
VIII. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:
Η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον Ε.Ο.Φ.
άδειας δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
της Δ3(γ)52588/13.8.2018 (ΦΕΚ Β΄2840) υπουργικής
απόφασης και εφόσον πληρούνται οι τασσόμενες από
την ανωτέρω υπουργική απόφαση προϋποθέσεις και
σύμφωνα με το (38) σχετικό.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 123693/1527/Φ64.3/20.11.2018
(Β΄5494) κοινή υπουργική απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υγείας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
I

Αριθμ. 48121/H2
(3)
Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας
(Τ.Ε.Γ.) Singelijn Βελγίου
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159)
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 30, παρ. 2 του
ν. 4027/2011 (A’ 233) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο
εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
β) Του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Το άρθρο 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση
και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Την 52935/Υ1/30-3-2018 (Β΄ 1227) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη», όπως
τροποποιήθηκε με την Y1/158719/24-9-2018 (Β΄ 4222)
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
7. Την από 14-02-2019 αίτηση αναγνώρισης του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Singelijn Βελγίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του ελληνικού
σχολείου Τ.Ε.Γ. Singelijn.
8. Την αριθμ. Φ.27/273/26-02-2019 εισήγηση της Συντονίστριας Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών.
9. Το Καταστατικό λειτουργίας του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων των μαθητών του ελληνικού σχολείου
Τ.Ε.Γ. Singelijn.
10. Την κατάσταση 50 εγγεγραμμένων μαθητών.
11. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας
(Τ.Ε.Γ.) Singelijn Βελγίου, με φορέα τον Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων των μαθητών του ελληνικού σχολείου
Τ.Ε.Γ. Singelijn.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2019
Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ
I

Αριθμ. 7002/2/335-ρλζ΄
(4)
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων
ειδικών φρουρών.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 158).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων
γενικών καθηκόντων και κατάργηση οργανικών
θέσεων ειδικών φρουρών
1. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41), όπως
διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά τετρακόσιες εβδομήντα έξι (476). Οι θέσεις αυτές
προέρχονται από την ένταξη στο αστυνομικό προσωπικό
γενικών καθηκόντων ισάριθμων ειδικών φρουρών, σύμφωνα με τις διατάξεις των 6000/14/40/7 από 22-01-2019
και 6000/14/41/1 από 14-02-2019 αποφάσεων Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου
Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργούνται οι οργανικές θέσεις των τετρακοσίων
εβδομήντα έξι (476) ειδικών φρουρών, που εντάχθηκαν
στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με τις
αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2019
Ο Αρχηγός
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 16511οικ./φ.322
(5)
Τροποποίηση της 65986/Φ.322/14.9.2018 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4084/18.9.2018) του Υπουργού
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με
αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της αριθμ. 216 Σύμβασης
του Συμβούλιου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων,
τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης
καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με
τις 94756οικ./2018/Φ.322/10.1.2019 (ΦΕΚ Β΄
41/17.1.2019) και 16492 οικ.Φ.322/8.3.2019 (ΦΕΚ
Β΄ 967/21.3.2019) όμοιες - Ορισμός νέας προθεσμίας περάτωσης των εργασιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄ 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) «Διαχείριση 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 ισχύει,
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και
ε) του π.δ. 88/29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ. Α΄ 160).
2) Την 65986/Φ.322/14.9.2018 απόφαση (ΦΕΚ Β΄
4084/18.9.2018) του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι επιτροπή, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις 94756 οικ./2018/Φ.322/10. 1.2019
(ΦΕΚ Β΄ 41/17.1.2019) και 16492 οικ.Φ.322/8.3.2019 (ΦΕΚ
Β΄ 967/21.3.2019) όμοιες.
3) Την από 20.3.2019 επιστολή του Προέδρου της ως
άνω επιτροπής σχετικά με την ανάγκη εκ νέου παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών της.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 65986/Φ.322/14.9.2018 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4084/18.9.2018) του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 94756 οικ./201
8/Φ.322/10.1.2019 (ΦΕΚ Β΄ 41/17.1.2019) και 16492
οικ.Φ.322/8.3.2019 (ΦΕΚ Β΄ 967/21.3.2019) όμοιες, ως
εξής:
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Παρατείνεται από τη λήξη της και έως τις 30 Ιουνίου
2019 η προθεσμία περάτωσης των εργασιών της ειδικής
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την
κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της αριθμ.
216 Σύμβασης του Συμβούλιου της Ευρώπης για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, τη
σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης καθώς και
της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
I

Αριθμ. οικ. 30401 ΕΞ 2019
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης
Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ. Α΄/16-12-2015) « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ. Α΄/22-4-2005).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).
4. Την 2/30508/0004/5-05-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ
785/τ. Β΄/5-05-2015).
5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).
6. Το αριθμ. 17101ΕΞ2019/27.02.2019 έγγραφο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών
και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη
παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για το
Α΄ εξάμηνο του έτους 2019, στους υπαλλήλους της ανω-
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τέρω Μονάδας προκειμένου να διεκπεραιωθεί ο μεγάλος
όγκος εργασίας για: την παρακολούθηση των εκκρεμών
ζητημάτων αποκρατικοποιήσεων σε συνεργασία με το
ΤΑΙΠΕΔ, την παρακολούθηση της εφαρμογής θεσμικού
πλαισίου του ν. 3429/2005 για τις ΔΕΚΟ, την αποστολή οικονομικών στοιχείων στη Δ/νση Δημοσιονομικών
Στοιχείων Μεθοδολογίας και Προγραμματισμού, την
παρακολούθηση και καταγραφή των εσόδων από τις
αποκρατικοποιήσεις ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου
από το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, τον έλεγχο των εκκαθαρίσεων βάσει
του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, την παρακολούθηση
των μνημονιακών υποχρεώσεων και των δράσεων της
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, την
παρακολούθηση των εξαμηνιαίων και των ετήσιων απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων των ΔΕΚΟ του
Κεφ. Α του ν. 3429/2005, την παροχή απόψεων στη Δ/νση
Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών πράξεων
επί νομοσχεδίων αρμοδιότητας της εν λόγω υπηρεσίας
και για την αποστολή μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών
στοιχείων στη Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου και στη
Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, την ΕΛΣΤΑΤ και κάθε άλλη αρχή.
7. Το αριθμ. 20634ΕΞ2019/06.03.2019 έγγραφο της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης.
8. Την 26534ΕΞ2019/20.03.2019 απόφαση δέσμευσης
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων,
Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: Ψ7ΤΡΗ-ΥΝ8).
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000 €)
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη
πίστωση Ειδικού Φορέα 1023-203-0000000 και λογαριασμού 2120201001 του Υπουργείου Οικονομικών του
τρέχοντος έτους, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για είκοσι δύο (22) υπαλλήλους της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων Διαχείρισης Κινητών Αξιών
και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας
σε ΦΕΚ έως τις 30-06-2019 και για μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ώρες συνολικά ο καθένας.
2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω
ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα
απόφαση.
3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου της ανωτέρω Μονάδας. Η σχετική απόφαση
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θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως
Οικονομικής Πολιτικής και στην Αυτοτελή Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης
με ευθύνη του Προϊσταμένου της ανωτέρω Μονάδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
I

(7)
Αποδοχή της προς το Ελληνικό Δημόσιο κληρονομίας του Πέτρου Φούσκα του Παντελή.
Με την από 28-3-2019 και με 31400 ΕΞ 2019/1-4-2019
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α΄185), όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), έγινε αποδοχή
της προς το Ελληνικό Δημόσιο κληρονομίας του Πέτρου
Φούσκα του Παντελή, η οποία αποτελείται από:
(α) Τα τιμαλφή και τα λοιπά κινητά πράγματα του διαθέτη, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στην αριθμ.
28.845/24-11-2017 έκθεση αποσφράγισης και απογραφής του συμβολαιογράφου Σάμου Θεμιστοκλή Κωνσταντίνου Δημόπουλου,
(β) ένα ακινητοποιημένο Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας ΤΟΥΟΤΑ YARIS με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΝ 9713, κυβισμού
1299 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2002 και
(γ) μία λέμβο μήκους πέντε και 0,50 (5,50) μέτρων
και πλάτους ενός και 0,85 (1,85) μέτρων, λεμβολογίου
Ευδήλου Ικαρίας με αριθμό ΛΕ 294, έτους ναυπήγησης
1987, με το όνομα «ΣΟΦΙΑ» και μηχανή HATZ - DIESEL,
ιπποδύναμης 10 ΒΗΡ.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

15591

(8)
Αποδοχή της, προς το Ελληνικό Δημόσιο και για
την εκτέλεση ειδικού σκοπού, κληρονομίας της
Ευαγγελίας Ιερωνυμάκη του Εμμανουήλ.
Με την από 28-3-2019 και με 31393 ΕΞ 2019/1-4-2019
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 2(γ) και
3 του ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως αυτό αναδιατυπώθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287), έγινε αποδοχή της προς το Ελληνικό Δημόσιο
κληρονομίας της Ευαγγελίας Ιερωνυμάκη του Εμμανουήλ η οποία αποτελείται από ένα διαμέρισμα, εμβαδού
σαράντα τριών και 0,33 (43,33) τ.μ. του Γ΄ ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη αριθμ.
32 στο Ρέθυμνο Κρήτης, επιπλωμένο, όπως προκύπτει
και από την με ημερομηνία 13-9-2018 έκθεση αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, προκειμένου
να εκτελεστεί ο ειδικός σκοπός που ορίζεται στην από
26-7-2013 ιδιόγραφη διαθήκη της, η οποία δημοσιεύθηκε με το αριθμ. 187/2017 πρακτικό του Ειρηνοδικείου
Ρεθύμνου, ήτοι «να μην πωληθεί στα πρώτα δέκα (10)
χρόνια και να φιλοξενεί, αδύναμες οικονομικά μαθήτριες
ή φοιτήτριες».
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην 13630/28-02-2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1065/τ. Β΄/01-04-2019, στη
σελίδα 13.293, στη β΄ στήλη, ο πίνακας μετά τον αύξοντα
αριθμό 52. αντικαθίσταται ως εξής:
53.

Ν. Χαλκιδικής

54.

Ν. Χανίων

1.080,00 €

55.

Ν. Χίου

1.960,00 €

56.

Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης
ΣΥΝΟΛΟ
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

600,00 €

600,00 €
83.700,00€
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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.

*02012951604190008*

