
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
άρθρου 2 του ν. 3723/2008.

2 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
εξαγοράς για την υπαγωγή στις παρ. 5-14 του άρ-
θρου 47 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.

3 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ. 

4 Σύσταση μίας (1) θέσης ελεγκτή ιατρού στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

5 Τροποποίηση - συμπλήρωση των με αριθμό 4959/ 
28661/29-4-2011 και 4975/28722/29-4-2011 απο-
φάσεων - παράταση εκκαθάρισης των επιχειρή-
σεων με την επωνυμία α. «Αναπτυξιακή Δημοτική 
Επιχείρηση Σοφάδων (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.)» και β. «Δημοτι-
κή Επιχείρηση Μελετών, Κατασκευών, Ανάπτυξης 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Δήμου Σοφάδων 
(Δ.Ε.Μ.Κ.ΑΝ.Α.Ε.Σ.)».

6 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατά-
ξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑΣ Ο.Ε», όπως ισχύει.

7 Χορήγηση άδειας κατοχής β΄θέσης για το ακα-
δημαϊκό έτος 2016-2017 στον καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας του Ε.Μ.Π. Παναγιώτη Τσανάκα του Δη-
μητρίου.

8 Χορήγηση άδειας κατοχής β΄ θέσης για το ακα-
δημαϊκό έτος 2017-2018 στον καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας του Ε.Μ.Π. Παναγιώτη Τσανάκα του Δη-
μητρίου.

9 Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων μελών 
Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.

10 Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 15/633/20.12.2012 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές ρυθμίσεις 
για την λειτουργία ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφε-
ρόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση 
κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ 
θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ 
Β΄/12/10.1.2013).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 23510/A1/ 
19.07.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2561/τ.Β΄/25.07.2017.

12 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1110/ 
21.07.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 2556 Β’/24.07.2017.

13 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 798/τ.Β΄/ 
20.1.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 373/τ.Β΄/10.2.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001154 ΕΞ 2017 (1)
 Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής 

του άρθρου 2 του ν. 3723/2008. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του ν. 3723/2008 «Ενίσχυ-

ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α’ 250).

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

3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 178), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του π.δ/τος 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

5. Το άρθρο 54 του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δρα-
στηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική 
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του
ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

6. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του ν. 3845/2010 
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
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ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του 
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65).

7. Το άρθρο 7 του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγη-
τικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με 
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

8. Το άρθρο 19 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαι-
σίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

9. Την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 54201/Β. 2884/26.11.2008 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματο-
πιστωτικής Κρίσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(Β΄ 2471).

10. Την υπ’ αριθμ. 53796/Β.2320/26.11.2010 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την «Κατανομή 
κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3723/2008» 
(Β’ 1874).

11. Tην υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001883 ΕΞ 2016/Χ.Π. 
2532/28.12.2016 (B’ 4270) απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών σχετικά με την «Παράταση του Προγράμματος 
ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα 
με τον ν. 3723/2008».

12. Tην υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001033 ΕΞ 2017/Χ.Π. 
1104/06.07.2017 (B’ 2336) απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών σχετικά με την «Παράταση του Προγράμματος 
ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του ν. 3723/2008».

13. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000080 ΕΞ 2017/Χ.Π. 
93/19.01.2017 (Β’ 276) απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο 
εφαρμογής του ν. 3723/2008»

14. Την υπ’ αριθμ. C(2008) 7382/19.11.2008 - State Aid 
ν. 560/2008 έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

15. Την υπ’ αριθμ. C(2016) 8732/19.12.2016 - SA.46955 
(2016/N) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

16. Την υπ’ αριθμ. C(2017) 4562/03.07.2017 - SA.46955 
(2017/N) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

17. Την υπ’ αριθμ. 3851/18.07.2017 εισήγηση του Δι-
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κατανομή ανά πιστωτικό ίδρυμα των 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή 
του άρθρου 2 του ν. 3723/2008, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3851/18.07.2017 
εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
53796/Β.2320/26.11.2010 (Β’ 1874) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την «Κατανομή 
κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3723/2008», 
όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 31 Ιουλίου 2017

  Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

Ι

Αριθμ. 158341/3927 (2)
   Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

εξαγοράς για την υπαγωγή στις παρ. 5-14 του άρ-

θρου 47 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του 

ν. 4280/2014.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 14 του άρθρου 47 

του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 
του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄/159/2014) και τροποποιήθη-
καν με το άρθρο 2 του ν. 4467/2017(ΦΕΚ Α΄ 56).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

6. Την αριθ. Υ 198 (ΦΕΚ Β΄ 3722/2016) απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

7. Το π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α΄167) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» όπως ισχύει.

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

Παρατείνουμε για ένα έτος την προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων εξαγοράς της παραγράφου 6 του άρθρου 47 
του ν. 998/1979 όπως ισχύει, με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής την 8η Αυγούστου 2018.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28813Τεύχος Β’ 2758/08.08.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. ΠΟΛ. 1122 (3)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης 

ΓΓΔΕ. 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του ν. 4223/

2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του 
άρθρου 3.

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδι-
κότερα των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63.

3. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

6. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

7. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 
και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

8. Τις ΠΟΛ 1212/2015 και 1081/2016 (Β’ 2120 και 2163 
αντίστοιχα) αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη διαδικασία 
χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πλη-
ρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της ενότητας Α 
του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1212/2015 (ΦΕΚ 120 Β΄) απόφα-
σης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πιστοποίηση της 
αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία 
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 40301/15036 (4)
    Σύσταση μίας (1) θέσης ελεγκτή ιατρού στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

  O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/07-06-2010)

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

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2010 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄2016) «Μέτρα για την επιτάχυν-
ση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3613/2007 (263/Α΄)
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επι-
θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών 
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (50/Α΄)
«Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της 
και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 3528/2007 (26/Α΄) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως 
αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις όμοιες του 
άρθρου 2 του ν. 4210/2013 (254/Α).

7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/17-01-2008 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύσταση θέσεων 
ελεγκτών ιατρών για έλεγχο ασθενούντων υπαλλήλων 
των Περιφερειών».
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8. Το αριθ. πρωτ. 5712/5-05-2017 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

9. Την ανάγκη ορθής εφαρμογής του νομοθετικού 
πλαισίου που αφορά στον κατ’ οίκον έλεγχο των υπαλ-
λήλων που λαμβάνουν κατ’ επανάληψη βραχυχρόνιες 
αναρρωτικές άδειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, διαπι-
στώνουμε:

Τη σύσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
μιας (1) θέσης ελεγκτή ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή 
γενικής ιατρικής με θητεία τριών (3) ετών, με δυνατότητα 
ανανέωσης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

I

Aριθμ. 7874/95303 (5)
    Τροποποίηση - συμπλήρωση των με αριθμό 4959/ 

28661/29-4-2011 και 4975/28722/29-4-2011 απο-

φάσεων - παράταση εκκαθάρισης των επιχειρή-

σεων με την επωνυμία α. «Αναπτυξιακή Δημοτική 

Επιχείρηση Σοφάδων (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.)» και β. «Δημο-

τική Επιχείρηση Μελετών, Κατασκευών, Ανάπτυ-

ξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Δήμου Σο-

φάδων (Δ.Ε.Μ.Κ.ΑΝ.Α.Ε.Σ.)».

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225-228 και 238 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» ( Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας» ( Α΄ 231).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

5. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(ΥΟΔΔ 250).

6. Την αριθμ. οικ. 6983/85785/1-6-2017 απόφασή μας 
περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλά-
δας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη 

της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και 
στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» 
(Β΄ 2002).

7. 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. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 254 - 264 του ν. 3463/2006 
«Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), 
ιδιαιτέρως του άρθρου 262 παρ. 3 και του άρθρου 264 
παρ. γ.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 της με αριθμό 
50891/10-9-2007 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα 
«Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και 
Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων (Β΄ 1876), όπως τροποποιήθηκε με 
τη με αριθμό 12509/19-4-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Β΄ 1415).

10. Τη με αριθμό 4959/28661/29-4-2011 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Αυτοδίκαιη 
λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή 
Δημοτική Επιχείρηση Σοφάδων» (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.)» (Β΄ 902).

11. Τη με αριθμό 4975/28722/29-4-2011 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Αυτοδίκαιη λύση 
της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Μελετών, Κατασκευών, Ανάπτυξης και Αγροτικών Εκμε-
ταλλεύσεων Δήμου Σοφάδων» (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ)» (Β΄ 902).

12. Τη με αριθμό 144/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σοφάδων με θέμα «Συζήτηση και λήψη 
απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 50891/
10-9-2007 (ΑΔΑ: 6ΥΦΛΩ1Μ-0Β6, ΦΕΚ Β΄1876) απόφα-
σης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και 
Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφε-
λών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006)».

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε τις με αριθμό 4959/ 
28661/29-4-2011 και 4975/28722/29-4-2011 αποφάσεις 
μας (Β΄902), και συγκεκριμένα προσδιορίζουμε το χρο-
νικό διάστημα εκκαθάρισης των επιχειρήσεων με την 
επωνυμία α.« Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Σοφά-
δων (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.) » και β. «Δημοτική Επιχείρηση Μελετών, 
Κατασκευών, Ανάπτυξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
Δήμου Σοφάδων (Δ.Ε.Μ.Κ.ΑΝ.Α.Ε.Σ.)», παρατείνοντας αυ-
τήν μέχρι τη συμπλήρωση της οκταετίας από την ημε-
ρομηνία έναρξής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 28 Ιουλίου 2017 

Με εντολή Συντονιστή
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
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 (6)
Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατά-

ξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑΣ Ο.Ε», όπως ισχύει.

    Με την με αριθμ. ΙΕ/58296/2551/Π07/5/00503/Ε/
ν. 3299/2004/31-7-2017 απόφαση του Περιφερειάρ-
χη Ηπείρου, τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΙΕ/11017/
Π07/5/00503/5/Ε/ν. 3299/2004/25-11-2010 απόφα-
σης της Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου με 
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 επένδυσης της επιχείρησης «ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» που αναφέρεται στην ίδρυση μο-
νάδας παραγωγής άρτου και λοιπών αρτοσκευασμά-
των (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ: 2003: 158.1), στην Πεδινή, Δ. Ιωαν-
νιτών, Π.Ε Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου περίληψη 
της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄/2115/31-12-2010 
στο συνολικό επιχορηγούμενο κόστος των εκατόν ογδό-
ντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννιά ευρώ και 
τριάντα τριών λεπτών (€ 182.469,33) έναντι του αρχι-
κού κόστους των διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων 
εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (€ 277.174,00) της 
απόφασης υπαγωγής, με επιχορήγηση σε ποσοστό 48% 
επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό € 87.585,28, 
ίδια συμμετοχή σε ποσοστό 52% ήτοι ποσό € 94.884,05.

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει 
του άρθρου 11 παργρ. 5 και του άρθρου 16 (μεταβατικές 
διατάξεις) του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1-2-2011) «Ενίσχυ-
ση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», 
της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του 
π.δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 31776 (7)
    Χορήγηση άδειας κατοχής β΄θέσης για το ακα-

δημαϊκό έτος 2016-2017 στον καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας του Ε.Μ.Π. Παναγιώτη Τσανάκα του 

Δημητρίου.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 5(β) του ν. 1268/ 

1982 και τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 18), 9 (παρ. 8),
10 (παρ. 6), 23 (παρ. 4, 5 και 6) και 80 του ν. 4009/2011.

2. Την απόφαση της Γ.Σ. (συνεδρίαση 12.07.2016) της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογι-
στών του ΕΜΠ.

3. Τη με αρ. πρωτ. ΣΗΜΜΥ 8149/05.07.2016 αίτηση 
του Καθηγητή Π. Τσανάκα.

4. Το διορισμό (ΦΕΚ 6808/02.07.2014, τεύχος Ανωνύ-
μων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενι-

κού Εμπορικού Μητρώου) του Π. Τσανάκα ως Πρόεδρος 
του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου 
Έρευνας και Τεχνολογίας.

5. Το αρ. πρωτ. 8693/15-07-2016 (Αρ. Γεν. Πρωτ. ΕΜΠ 
15143/18-07-2016) έγγραφο της ΣΗΜΜΥ.

6. Το γεγονός ότι στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών
και Μηχ/κών Υπολογιστών του ΕΜΠ ορίστηκε για 
πρώτη φορά Κοσμητεία με τη διαπιστωτική πράξη 
10389/16.9.2016 του Κοσμήτορα της Σχολής, αποφα-
σίζουμε:

Tη χορήγηση άδειας κατοχής β΄ θέσης για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2016-2017 στον Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογι-
στών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτη 
Τσανάκα του Δημητρίου, λόγω διορισμού του ως Πρό-
εδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού 
Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. 23154 (8)
    Χορήγηση άδειας κατοχής β΄ θέσης για το ακα-

δημαϊκό έτος 2017-2018 στον καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας του Ε.Μ.Π. Παναγιώτη Τσανάκα του 

Δημητρίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 5(β) του ν. 1268/ 

1982 και τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 18), 9 (παρ. 8),
10 (παρ. 6), 23 (παρ. 4, 5 και 6) και 80 του ν. 4009/2011.

2. Την απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 
30.06.2017) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και 
Μηχ/κών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

3. Τη με αρ. πρωτ. ΣΗΜΜΥ 7383/15.06.2017 αίτηση 
του Καθηγητή Π. Τσανάκα.

4. Το διορισμό (ΦΕΚ 1136/16.03.2017, τεύχος Καταχώ-
ρησης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσι-
ου και Ιδιωτικού Τομέα) του Π. Τσανάκα ως Πρόεδρος 
του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου 
Έρευνας και Τεχνολογίας.

5. Το αρ. πρωτ. 8727/19-07-2016 (Αρ. Γεν. Πρωτ. ΕΜΠ 
30468/21-07-2017) έγγραφο της ΣΗΜΜΥ, αποφασίζουμε:

Tη χορήγηση άδειας κατοχής β΄ θέσης για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2017-2018 στον Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογι-
στών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτη 
Τσανάκα του Δημητρίου, λόγω διορισμού του ως Πρό-
εδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού 
Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017 

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 31735 (9)
Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων μελών 
Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματι-
κών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/ 

2016.

2. Τη με αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ: 
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την από 12.07.2017 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επι-
στημών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

4. Την προηγούμενη γνώμη των Τομέων Μαθηματικών, 
Φυσικής και Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
και Δικαίου της ως άνω Σχολής.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατωτέ-
ρω, καθορίζονται:

Tα γνωστικά αντικείμενα των παρακάτω μελών Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που 
υπηρετούν στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

α.α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1 Αργυρίου Ευμορφία Νικόλαος Πληροφορική με έμφαση στην απεικόνιση γραφημάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

α.α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1 Γεμενετζής Χρήστος Κωνσταντίνος Σχεδιασμός - κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτο-ηλεκτρονικών μετρητι-
κών συστημάτων

2 Θεοδώνης Ιωάννης Γεώργιος Θεωρητική φυσική συμπυκνωμένης ύλης με έμφαση σε μαγνητο-ηλε-
κτρονικές διατάξεις

3 Θύμη Σοφία Ιωάννης Πειραματική μελέτη φυσικών ιδιοτήτων υλικών

4 Καρκάνης Ηλίας Βασίλειος Ιστορία των φυσικών επιστημών στην Ελλάδα και η ιστορία της ανώτε-
ρης εκπαίδευσης

5 Μανωλάτου Κασσιανή Στυλιανός Πειραματική φυσική με έμφαση στα υλικά

6 Μούρμουρας Δημήτριος Ευάγγελος Υπέρηχοι και εφαρμογές τους

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΟΥ

α.α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1 Μανιού Μαγδαληνή Αντώνιος Κοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

2 Στέλιος Σπυρίδων Νικόλαος Επιστημολογία και ηθική φιλοσοφία

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
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    Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 15/633/20.12.2012 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι-

τροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές ρυθμίσεις 

για την λειτουργία ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφε-

ρόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση 

κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ 

θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ 

Β΄/12/10.1.2013).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 και 

την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν. 4099/2012 
«Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφα-
λαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 
2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/113/ΕK. 
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμο-
γής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 
περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄/250/20.12.2012).

2. Την οδηγία 2010/43/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιου-
λίου 2010 «για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας, την διαχείριση κινδύνου και το περιεχόμενο της 
συμφωνίας μεταξύ ενός θεματοφύλακα και μίας εταιρεί-
ας διαχείρισης».

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α΄/98/2005).

4. Την υπ΄ αριθ. 15/633/20.12.2012 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
«Οργανωτικές ρυθμίσεις για την λειτουργία ΑΕΔΑΚ, 
σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφο-
ράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβα-
σης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης»
(ΦΕΚ Β΄/12/10.1.2013).

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

Άρθρο 1

Η περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 17 της 
απόφασης 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταργείται.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Α’ Αντιπρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ     

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
 Στην 123510/A1/19.07.2017 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2561/τ.Β΄/25.07.2017 στη σελίδα 26464 
στην Α΄ στήλη, στον 04 στίχο εκ των άνω διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «200.00,01»,
στο ορθό: «200.000,01».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων)

I

(12)
      Στην αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1110/24.07.2017 απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2556 Β’/24.07.2017 στη σελίδα 
26157 στη Β΄ στήλη, στον 8ο στίχο εκ των άνω, διορ-
θώνεται:

ο εσφαλμένος αριθμός: «59»,
στον ορθό: «57».

  (Από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων)

I

(13)
      Στην αριθμ. 798/20-1-2017 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 373/τ.Β΄/10.2.2017, στη σελίδα 
2951, στην Α΄ στήλη στον δέκατο τρίτο (13ο ) και εικοστό 
έκτο (26ο) στίχο εκ των κάτω και στην Β΄ στήλη στον 
δεύτερο (2ο) και στον εικοστό τρίτο (23ο) στίχο εκ των 
άνω, καθώς και στον έκτο (6ο) και στον δωδέκατο (12ο) 
στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Ι.Δ.Α.Χ.»,
στο ορθό: «Ιδιωτικού Δικαίου».

  (Από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας)  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

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

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

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

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