
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του υπαχθέντος στις Διαδικα-
σίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 
επενδυτικού σχεδίου «Elounda Hills» της κοινο-
πραξίας «MIRUM HELLAS», όπως αυτή απέκτησε 
νομική προσωπικότητα υπό τη μορφή Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «MIRUM HELLAS ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», σε 
συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 31/13-07-2016 από-
φασης Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 3083).

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Καθορισμός πάγιας επιχορήγησης για καθαριότη-
τα της Περιφερειακής Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

4 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-
θρου 21 του ν. 4369/2016 για το Υπουργείο Οικο-
νομικών.

5 Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

6 Αναγνώριση της εγκατεστημένης στο Π.Γ.Ν. «ΑΤ-
ΤΙΚΟΝ» Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ως κατάλληλης για άσκηση ιατρών προς απόκτη-
ση ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα.

7 Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήμα-
τος του Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ως 
κατάλληλου για άσκηση ιατρών προς απόκτηση 
εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία.

8 Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος 
του Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ως κατάλληλου για 
άσκηση ιατρών προς απόκτηση εξειδίκευσης 
στην Επεμβατική Ακτινολογία.

9 Κατάλογος επιχορηγούμενων φορέων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
οικονομικού έτους 2018

10 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική κατα-
στροφή ακινήτων από τα έντονα καιρικά φαινό-
μενα της 15/11/2017 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής.

11 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 
των οργανικών μονάδων του Ελληνικού Δημοσι-
ονομικού Συμβουλίου για το 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 33/4.8.2017 (1)
  Τροποποίηση του υπαχθέντος στις Διαδικα σίες 

Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 επεν-

δυτικού σχεδίου «Elounda Hills» της κοινοπρα-

ξίας «MIRUM HELLAS», όπως αυτή απέκτησε 

νομική προσωπικότητα υπό τη μορφή Ανώνυ-

μης Εταιρείας με την επωνυμία «MIRUM HELLAS 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», 

σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 31/13-07-2016 

απόφασης Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 3083) .

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποι-
ήθηκαν από το ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), το 
ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90/18.04.2013), το ν. 4242/2014 
(ΦΕΚ Α 50/28-02-2014), το ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄114/
10-05-14), το ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143/09-11-2015) και 
το ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α΄110/1-8-2017).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.01.2011 αποφάσεις της Διυπουρ-
γικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 294/
22.02.2011).

4. Την με Α.Π. 2515/12-06-2017 αίτηση της εταιρείας 
«MIRUM HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥ-
ΤΙΚΗ Α.Ε» προς την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύ-
σεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», περί τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 2500/29.09.2015 αίτησης της Κοινοπρα-
ξίας «MIRUM HELLAS», η οποία έτυχε έγκρισης, δυνά-
μει της υπ’ αριθμ. 31/13.07.2016 απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. 
(ΦΕΚ Β΄ 3083/27.06.2016), καθώς και τα συνημμένα σε 
αυτή στοιχεία του φακέλου.

5. Την από 3.8.2017 γνωμοδότηση της «Ελληνική Εται-
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη 
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, επί της 
ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 
παρ. 3 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

6. Την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΣΕ, Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου 
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύ-
σεων επί της ως άνω αίτησης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Α) Την έγκριση του αιτήματος της κοινοπραξίας 
«MIRUM HELLAS», όπως αυτή απέκτησε νομική προ-
σωπικότητα υπό τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «MIRUM HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», για την τροποποίηση της επιφάνει-
ας του επενδυτικού σχεδίου, η οποία αυξάνεται κατά 
114,586 τ.μ. και αφορά στη Χ.Ε.2, για την οποία έχει ήδη 
εγκριθεί δυνατότητα χωροθέτησης ΕΣΧΑΣΕ. 

Β) Ως προς το αίτημα του επενδυτή για την ένταξη και 
των λοιπών Χωρικών Ενοτήτων στο καθεστώς ταχείας 
αδειοδότησης και την παραχώρηση αιγιαλού και παρα-
λίας έμπροσθεν αυτών συνεχίζουν να ισχύουν τα οριζό-
μενα στην υπ’ αριθμ. 31/13.07.2016 απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. 
(ΦΕΚ Β΄ 3083/27.06.2016). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Τα Μέλη

Ο Υπουργός Ο Υπουργός Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Ο Υπουργός Υποδομών 
Επικρατείας και Μεταφορών

ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Η Υπουργός Τουρισμού

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ   

 Αριθμ. 225392/N1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

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

3. Την με αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με 
αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(756 Β΄).

4. Την με αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την με 
αρ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση 
(1584 Β΄).

5. Τις από 31-03-2017 και 06-10-2017 αιτήσεις της εν-
διαφερόμενης.

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/64512/27-11-2017 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

7. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Χορηγούμε, από το σχολικό έτος 2017-2018, στην 
Εσκιτζή Φωτεινή άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι δύο (22) 
και δεκαέξι (16) νηπίων αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθμός 
των νηπίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι επτά (27), 
δεδομένου ότι αυτή είναι η δυναμικότητα των αύλειων 
χώρων.

Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργί-
ας είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - HAPPY KIDDO».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αντώνη 
Τρίτση 58 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 30250 (3)
Καθορισμός πάγιας επιχορήγησης για καθαριό-

τητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρι-

κής Μακεδονίας .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ Β/ΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν.δ/τος 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 3871/2010 και αντικαταστάθηκε από 01/01/2015 από 
το ν. 4270/2014.

2. Του π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» ΦΕΚ 194Α΄».

3. Του π.δ./τος 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρι-
σης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

4. Την 2061120/26-8-97 (ΦΕΚ 754/28.08.1997/τ.Β΄) 
απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Δια-
τακτών».

5. Την 194902/69 απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί 
διαδικασίας πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιοδι-
κού χαρακτήρα δαπανών».

6. Την 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/25.05.2012/
τ.Β΄) απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

7. Το υπ’ αριθμ. 2/86744/0026/01-12-2017 έγγραφο 
παροχής απόψεων του Γ.Λ.Κ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2018, της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε 9.900,00 € 
(μηνιαίο ποσό 825,00€).

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ-
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 90-23-185 και 
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2018.

Η παραπάνω πίστωση θα καταβάλλεται σε λογαρια-
σμό του Αναπληρωτή του Διευθυντή της υπηρεσίας και 
θα αποδίδεται στον δικαιούχο, βάσει μηνιαίων κατα-
στάσεων, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των 
γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Αναπληρωτής 
του Διευθυντή της ανωτέρω υπηρεσίας, ως υπεύθυνος 
διαχειριστής της πίστωσης αυτής υποχρεούται να απο-
δώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισης της, υποβάλλο-
ντας πλήρη δικαιολογητικά στην υπηρεσία του.

Η προέγκριση των πιστώσεων έτους 2018 έχει 
πραγματοποιηθεί με την αρ. 30031/20-12-2017 (ΑΔΑ:

Ψ2Υ64653ΠΣ-ΘΕ9) απόφαση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2017

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2/87546/0004 (4)
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-

θρου 21 του ν. 4369/2016 για το Υπουργείο Οι-

κονομικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 21 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω-
γών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις (Α΄ 33), όπως ισχύει.

β. Tου άρθρου 81 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως 
ισχύει.

γ. Tων άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45).

δ. Tου άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε. Tου άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως ισχύει.

στ. Tου π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

ζ. Tου π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/3-3-2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
με θέμα: «ν. 4369/2016 (Α΄ 33) - ΜΕΡΟΣ Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙ-
ΟΛΟΓΗΣΗΣ-Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογο-
δοσία και συμμετοχή».

3. Την αριθμ. 2/89975/ΔΠΔΑ/12.12.2017 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση ούτε στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος 
οικονομικού έτους, ούτε στο ΜΠΔΣ 2018-2021.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ66548 Τεύχος Β’ 4721/29.12.2017

Ι. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Ειδική Επι-
τροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 
(Α΄33), με έδρα την Αθήνα.

II. H εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από:
α. Τον προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Αν-

θρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμ-
ματείας Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με τον 
νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, ο οποίος επιλέγεται με δημόσια 
κλήρωση.

γ. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο 
Υπουργείο ή άλλο φορέα, ο οποίος επιλέγεται υποχρε-
ωτικά μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον 
πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) 
διαφορετικούς φορείς.

Τα υπό στοιχεία β και γ μέλη της Επιτροπής, αναπλη-
ρώνονται από ισάριθμους προϊσταμένους Γενικής Διεύ-
θυνσης από το Υπουργείο Οικονομικών, που επιλέγονται 
με δημόσια κλήρωση.

δ. Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
i) Δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλ-

λήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Υπουργείου Οι-
κονομικών.

ii) Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολο-
γούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευ-
ταίου.

ε. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του 
Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται με τον αναπληρωτή 
του, υπάλληλος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού και Οργάνωσης, της Γενικής Γραμματείας 
Υπουργείου Οικονομικών.

III. α) Τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών και δε διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγη-
σης της παρ. Ι της παρούσας.

β) Στους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών, για τους οποίους προβλέπεται Υπηρεσι-
ακό Συμβούλιο, το οποίο ακόμη δεν έχει συσταθεί, οι 
υπάλληλοι αυτών υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξι-
ολόγησης της παρ. Ι της παρούσας.

IV. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η αξιολό-
γηση των ενστάσεων του άρθρου 20 του ν. 4369/
2016, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρ-
θρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 
και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του εν λόγω 
νόμου.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη-
σης είναι διετής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

 Αριθμ. Γ2α/36920 (5)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α 236).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄98).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1η, περ. η) 
του π. δ/τος 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότη-
τας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(Α΄70).

2. Το υπ’ αριθμ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄116).

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

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄2144).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ. 123762/31-12-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Β΄3485), 
όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.43126/20-04-2012 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Αντι-
καρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (Β΄1484), 
όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.Υ4α/οικ.123908/31-12-2012 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ευαγγελισμός", του Γενι-
κού Νοσοκομείου Αθηνών "Πολυκλινική" και του Ειδικού 
Νοσοκομείου "Οφθαλμιατρείο Αθηνών"» (Β΄3515).

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19867/11-05-2017 εισήγηση 
της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ.6184/10-02-2017 εισή-
γηση της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

10. Την υπ’αριθμ. 9 απόφαση της 148ης 24-03-2017 
Συνεδρίασης Δ.Σ. του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

11. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’αριθμ. 1ης/
26-01-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Αντικαρ-
κινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά».

12. Τις από 22-11-2016 και 10-02-2017 αιτήσεις του 
ιατρού Σπυρίδωνα Ξυνόγαλου.

13. Την υπ’ αριθμ. 37 απόφαση της 264ης/29-09-2017 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

14. Την απόφαση της 78ης συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 
κατά την 01-12-2017 (θέμα 4.7).

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Βία/οικ.93837/15-12-2017 έγ-
γραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο προ-
κύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 66549Τεύχος Β’ 4721/29.12.2017

1. Μία (1) οργανική θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., 
ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας της οργανικής 
μονάδας έδρας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΟΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥ-
ΚΛΙΝΙΚΗ» όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. Υ4α/123762/31-12-2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄3485), μεταφέρεται με την παρούσα, στο 
Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» και 
προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής Υπηρεσίας, όπως 
αυτές ισχύουν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.43126/ 
20-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1484), όπως 
αυτή ισχύει, (με ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού που 
την κατέχει).

2. Μία (1) κενή οργανική θέση ειδικευμένου ιατρού 
Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας του Γενικού 
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», όπως 
αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Υ4α/οικ.43126/20-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄1484), μεταφέρεται με την παρούσα, στην οργανική 
Μονάδα της έδρας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΟΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟ-
ΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής 
υπηρεσίας, όπως αυτές ισχύουν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Υ4α/123762/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄3485), όπως αυτή ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 4679 (6)
Αναγνώριση της εγκατεστημένης στο Π.Γ.Ν. «ΑΤ-

ΤΙΚΟΝ» Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

ως κατάλληλης για άσκηση ιατρών προς απόκτη-

ση ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α΄).
β. Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄).

γ. Του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258/ Α΄).

δ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄), όπως ισχύει.

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 /Α΄), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-

πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/ Β΄).

4. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρω-
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 95 /Β΄) όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. απόφ. 35 της 265ης ολομ/10-11-2017 του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (5) σχετική με την οποία εγκρί-
νεται η καταλληλότητα της εγκατεστημένης στο Π.Γ.Ν. 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χορήγη-
ση τριών (3) ετών Θωρακοχειρουργικής στην ειδικότητα 
της Χειρουργικής Θώρακα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 45199 (7)
Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήμα-

τος του Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ως 

κατάλληλου για άσκηση ιατρών προς απόκτη-

ση εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ/105Α΄).
β. Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ 165/Α΄).

γ. Του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258/Α΄).

δ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄), όπως ισχύει.

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Υ7α/Γ.Ποικ.28799/21-3-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός εξειδίκευσης στην επεμβατική 
ακτινολογία» (ΦΕΚ 1020/Β΄).

3. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄).

4. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρω-
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τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 95/Β΄) όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. απόφ. 24 της 265ης Ολομ. /10-11-2017 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

6. Το από 8-8-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης 
Επαγγελματιών Υγείας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (5) σχετική με την οποία εγκρί-
νεται η καταλληλότητα του Ακτινοδιαγνωστικού τμήμα-
τος του Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ως Εκπαι-
δευτικού Κέντρου Πλήρους Εξειδίκευσης [δύο (2) έτη] 
στην Επεμβατική Ακτινολογία σύμφωνα με το άρθρο 
3 της αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 28799/21-3-2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός εξειδίκευσης στην επεμβατική 
Ακτινολογία» (ΦΕΚ 1020/Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

   Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 54190 (8)
Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος 

του Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ως κατάλληλου για 

άσκηση ιατρών προς απόκτηση εξειδίκευσης 

στην Επεμβατική Ακτινολογία. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ/105Α΄).
β. Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 165/Α΄).

γ. Του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258/Α΄).

δ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄), όπως ισχύει.

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148/ Α΄), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Υ7α/Γ.Ποικ.28799/21-3-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός εξειδίκευσης στην επεμβατική 
ακτινολογία» ( ΦΕΚ 1020/Β΄).

3. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄).

4. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρω-

τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 95/Β΄), όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. απόφ. 23 της 265ης Ολομ. / 10-11-2017 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

6. Το από 17-7-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης 
Επαγγελματιών Υγείας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (5) σχετική με την οποία εγκρί-
νεται η καταλληλότητα του Ακτινοδιαγνωστικού τμή-
ματος του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ως Εκπαιδευτικού Κέντρου 
Πλήρους Εξειδίκευσης [δύο (2) έτη] στην Επεμβατική 
Ακτινολογία σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθμ. Υ7α/
Γ.Π. οικ.28799/21-3-2012 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία» 
(ΦΕΚ 1020/ Β΄). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 

I  

 Αριθμ. 3367/138061 (9)
Κατάλογος επιχορηγούμενων φορέων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων οικονομικού έτους 2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παρ. 5 του άρ-

θρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημο-
σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 3346/137279/20-12-2017 (ΑΔΑ: 
ΩΩΠΚ4653ΠΓ-6ΥΨ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή πιστώσεων Τακτι-
κού Προϋπολογισμού ΥΠ.Α.Α. και Τ. οικονομικού έτους 
2018 σε αναλυτικό επίπεδο».

3. Το υπ’ αριθμ. 3361/137925/21-12-2017 (ΑΔΑ: 
ΩΤ0Ω4653ΠΓ-Λ99) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι επιχορηγούμενοι φορείς του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2018 είναι οι εξής:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ
2. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4. ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝ-

ΘΙΑΣ
5. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
6. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
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7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
8. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙ-

ΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΠΟΛ. 1216 (10)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώ σεων 

στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική 

καταστροφή ακινήτων από τα έντονα καιρι-

κά φαινόμενα της 15/11/2017 σε περιοχές της 

Περιφε ρειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Πε-

ριφέρειας Αττικής. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 

ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, με την οποία εξου-
σιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με 
απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κεί-
μενες φορολογικές διατάξεις υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 
(ΦΕΚ 312 Α΄) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 
του άρθρου αυτού.

3. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/2014 και 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄ ) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

6. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 41 αυτού.

7. Τις υπ’ αριθμ. 8093/15.11.2017 και 8120/15-11-2017 
Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασί-
ας (ΑΔΑ: 7Κ0Φ465ΧΘ7-Φ2Ο ΚΑΙ ΑΔΑ: 65ΡΣ465ΧΘ7-Ξ3Γ 
αντίστοιχα), με τις οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική 
Ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, η Δημοτική 
Ενότητα Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, η Δη-
μοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και 
η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής, λόγω των έντονων καιρι-
κών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύ-
ρες) που εκδηλώθηκαν στις 15.11.2017 στις ανωτέρω 
περιοχές.

8. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα 
είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και 
οικονομική ζωή στην ανωτέρω περιοχή.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται μέχρι και την 28.02.2018 η προθεσμία 
για υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) 
για ακίνητα που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Με-
γάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δημοτική Ενότητα Νέας 
Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα 
Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενότητα 
Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερει-
ακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής 
και έχουν υποστεί ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
της 15.11.2017, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική 
κατάσταση των ακινήτων αυτών μετά τις καταστροφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 1517 (11)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 

των οργανικών μονάδων του Ελληνικού Δημοσι-

ονομικού Συμβουλίου για το 2018. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985 

«Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄), 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/67/265/0004/30.10.2015 (ΦΕΚ 799/
ΥΟΔΔ/09.11.2015) απόφαση διορισμού των μελών του 
Δ.Σ. του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄) όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 444/22.05.2017 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3651/
Β΄/17.10.2017) «Τροποποίηση του Κανονισμού Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου».

7. Την υπ’ αριθμ. 11/2 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3864/Β΄/
03.11.2017) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου».



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ66552 Τεύχος Β’ 4721/29.12.2017

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύ-
κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

9. Την υπ’ αριθμ. 2/92386/ΔΠΔΑ/20.12.2017 περί 
«Κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών οικονομικού έτους 2018 σε 
Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)».

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσι-
ονομικού Συμβουλίου και ειδικότερα το γεγονός ότι, η 
φύση των εργασιών των τμημάτων και γραφείων καθι-
στά επιτακτική την ανάγκη απασχόλησης, πέραν των 
ωρών κανονικής εργασίας, των υπαλλήλων, δεδομένου 
ότι η Υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη. Για τους ανωτέρω 
λόγους και για:

α) Την έγκαιρη σύνταξη αναφορών σε μηνιαία και τρι-
μηνιαία βάση σχετικών με την εκτέλεση του Προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλονται 
στο Ε.Δ.Σ. από το Υπουργείο Οικονομικών (δελτία εκτέ-
λεσης κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης, εγγυητική ευθύνη του ελληνικού 
δημοσίου και καταπτώσεις εγγυήσεων, δελτία δημοσίου 
χρέους κ.λπ.).

β) Την έγκαιρη αξιολόγηση των μακροοικονομικών 
και δημοσιονομικών προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, του προσχεδίου 
και του σχεδίου προϋπολογισμού.

γ) Την άμεση σύγκριση των ανωτέρω προβλέψεων με 
τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και άλλων ανεξάρτητων φορέων, καθώς και την 
αξιολόγηση των μεθοδολογιών και των υποθέσεων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση των προβλέψεων 
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

δ) Την έγκαιρη παροχή συστάσεων για τη διόρθωση 
τυχόν σημαντικών στατιστικών μεροληψιών.

ε) Τη δημιουργία βάσεως στατιστικών δεδομένων για 
την ανάλυση των μακροοικονομικών και δημοσιονομι-
κών μεγεθών.

στ) Την έγκαιρη αποδελτίωση δελτίων και επίσημων 
δημοσιευμάτων σχετικά με τις δημοσιονομικές και μα-
κροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές,

ζ) Την παρακολούθηση on-line σεμιναρίων από διε-
θνείς φορείς και οργανισμούς, όταν αυτά πραγματοποι-
ούνται μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου εργασίας.

η) Την επικοινωνία και παρακολούθηση διασκέψεων 
on-line με τα υπόλοιπα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Δημοσιονομικών Θεσμών, όταν αυτό απαιτείται να πραγ-
ματοποιείται εκτός ωραρίου.

θ) Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο Γρα-
φείο του Προέδρου του Ελληνικού Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου κατά τις απογευματινές ώρες.

ι) Τη διεκπεραίωση των επειγουσών εκκρεμοτήτων 
διοικητικής φύσεως.

ια) Την άμεση ολοκλήρωση των πολυσέλιδων πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Ε.Δ.Σ. εντός συντόμου 
χρονικού διαστήματος.

ιβ) Την πραγματοποίηση των απαιτούμενων εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών πρόσθετων εργασιών ανα-

φορικά με την έκδοση του ετήσιου προϋπολογισμού, του 
απολογισμού, του ισολογισμού και των λοιπών οικονο-
μικών καταστάσεων.

ιγ) Την πραγματοποίηση των απαιτούμενων εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών λοιπών έκτακτων εργασι-
ών, όπως οι μεταβολές των μισθολογικών κλιμακίων και 
η εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ιδ) Την ολοκλήρωση των ετήσιων εργασιών σχετικά 
με τον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

ιε) Την ολοκλήρωση έκτακτων εργασιών όπως η πα-
ροχή οικονομικών στοιχείων ή στοιχείων σχετικών με το 
προσωπικό σε δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.

11. Την υπ’ αριθμ. 10 συνεδρίαση της 30.08.2017 
(αρ. πρωτ. 921/07.09.2017) του Δ.Σ. του Ελληνικού Δη-
μοσιονομικού Συμβουλίου, θέμα 4ο, με την οποία εγκρί-
θηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΨΜΨ465ΔΨ9-ΡΔΓ) και το γεγονός ότι η απαιτούμενη 
πίστωση ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€), 
που προκαλείται από την ανωτέρω δαπάνη, είναι εντός 
της εγκεκριμένης πίστωσης (Κ.Α.Ε. 0261 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία») του προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2018 του Ελληνικού Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου.

12. Την υπ’ αριθμ. 1475/18.12.2017 απόφαση «Έγκρι-
ση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του Ελληνικού Δημοσιονομι-
κού Συμβουλίου του οικονομικού έτους 2018 για μι-
σθοδοσία, υπερωριακή απασχόληση και αποδόσεις 
ασφαλιστικών κρατήσεων» (ΑΔΑ: ΩΞ4Α465ΔΨ9-ΝΗΚ), 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, για το έτος 2018, υπερωριακή απασχό-
ληση μέχρι δέκα τριών (13) υπαλλήλων, με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μόνιμου 
προσωπικού των οργανικών μονάδων του Ελληνικού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα παρέχουν 
υπερωριακή εργασία τις απογευματινές ώρες, πέραν του 
κανονικού ωραρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, έως 
την ώρα 22:00 κατά ανώτερο όριο τις εκατόν είκοσι ώρες 
(120) ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο.

Για τις υπερωρίες θα εκδίδεται απόφαση συγκρότησης 
συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο βρίσκο-
νται κατά την προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το 
αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και 
οι ώρες απασχόλησης συνολικά.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση της 
υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται οι Προϊστάμενοι 
των υπαλλήλων, που παρέχουν υπερωριακή απασχόλη-
ση κατά τις απογευματινές ώρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος
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