
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χρηματοδότηση σχολικών επιτροπών για την 
προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων ιταλικής γλώσ-
σας για το Γυμνάσιο και διαδικασία προμήθειας.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

5 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

6 Αναγνώριση του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 
του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ως κατάλληλου για την εκπαίδευση 
των ειδικευόμενων ιατρών στην ειδικότητα της 
Πυρηνικής Ιατρικής.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον: (επ.) Nasir (ον.) 
Muhammad του Akbar Bibi και της Arshid ή 
Arsaid Bibi για λαθρεμπορία καπνικών.

8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριό-
τητας του Δήμου Τανάγρας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 24946/Δ2 (1)
Χρηματοδότηση σχολικών επιτροπών για την 

προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων ιταλικής γλώσ-

σας για το Γυμνάσιο και διαδικασία προμήθειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 60 και την παρ. 5 του άρθρου 88 του 

ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

2) Τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990
(Α΄ 110).

3) Την παρ 12 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186).
4) Την παρ. 6 του άρθρου 6 και την παρ. 9 του άρθρου 

15 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
5) Την με αριθμ. ΣΤ/2462/2000 (Β΄ 1190) κοινή από-

φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 1 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

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) Το προεδρικό διάταγμα αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με 
θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9) Το προεδρικό διάταγμα αριθμ. 80/2016 (Α΄ 145) 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

10) Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

11) Το γεγονός ότι αυτή η απόφαση προκαλεί δαπάνη 
στον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ (ειδ. Φ. 19-201-
0000000, ΑΛΕ 2310401004), συνολικού ύψους 50.000 
ευρώ ετησίως.

12) Τις ανάγκες των μαθητών του Γυμνασίου σε διδα-
κτικά βιβλία Ιταλικής γλώσσας.

13) Τα έγγραφα αριθμ. 8836/Δ2/21-01-2019 και 2935/
Δ2/09-01-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για την 
προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων ιταλικής γλώσσας για 
τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου και καθορίζουμε τη 
διαδικασία προμήθειας βιβλίων ιταλικής γλώσσας για το 
Γυμνάσιο ως εξής:

1. Η προμήθεια των ξενόγλωσσων βιβλίων ιταλικής 
γλώσσας για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου γίνεται 
από τις διδακτικές σειρές που εγκρίνονται κάθε σχολικό 
έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

2. Οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας κάθε 
σχολικής μονάδας εισηγούνται στο σύλλογο των κα-
θηγητών μόνο το βιβλίο του μαθητή από οποιαδήπο-
τε σειρά του εγκεκριμένου καταλόγου, που κατά τη 
γνώμη τους κρίνεται κατάλληλο για το επίπεδο των 
μαθητών του σχολείου τους. Ο σύλλογος αποφασίζει 
και συντάσσει πρακτικό με το οποίο ορίζει τα συγκε-
κριμένα ξενόγλωσσα βιβλία που θα προμηθευτεί η 
σχολική μονάδα.

3. Οι παραγγελίες για την προμήθεια των ξενόγλωσ-
σων βιβλίων ιταλικής γλώσσας γίνονται ύστερα από 
επικοινωνία των εκπαιδευτικών ειδικότητας με τους εκ-
δοτικούς οίκους και τους συγγραφείς για την παραγγελία 
των βιβλίων. Οι εκδοτικοί οίκοι, οι προμηθευτές και οι 
συγγραφείς οφείλουν να παραδώσουν τα βιβλία στην 
επιτροπή παραλαβής, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα 
παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται από τις 
διατάξεις του ΚΒΣ (ΤΔΑ ή ΔΑ και τιμολόγιο πώλησης), τα 
οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής 
των βιβλίων παραδίδονται στον Πρόεδρο της σχολικής 
επιτροπής για εξόφληση.

4. Από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ορίζεται 
επιτροπή παραλαβής, η οποία αποτελείται από τρία μέλη 
του συλλόγου διδασκόντων από τα οποία το ένα υπο-
χρεωτικά είναι ο εκπαιδευτικός ειδικότητας. Η παραλαβή 
των βιβλίων γίνεται από την επιτροπή.

5. Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται από τις οικείες 
Σχολικές Επιτροπές που χρηματοδοτούνται προς τού-
το, από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ (Ειδ. 
Φορέας 19-201-0000000) στους ΑΛΕ 2310401004 του 
προϋπολογισμού των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων 
στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής και στον λογαριασμό 
που τηρείται σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Υφιστάμενα στις 31/12 εκάστου έτους χρηματικά 
υπόλοιπα των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων χρησιμοποι-
ούνται για κάλυψη όμοιων αναγκών κατά το επόμενο ή 
τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για την εκκαθάριση και την εντολή πληρωμής των ανω-
τέρω χρηματοδοτήσεων υποβάλλονται στην αρμόδια 
οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά που ορίζονται 
στην αριθμ. 2/39549/0026/12-06-2015 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1138 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδιάς, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός 
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. Φ. 146/14/Ζ2/21769 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περιπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 114 Α’).

β. Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α’).

γ. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

δ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α’).

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

στ. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α’). 

2. Την αριθμ. 4016/29.7.2009 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(ΦΕΚ 679/Γ’/26.8.2009) για τον διορισμό του Διομήδη Σπι-
νέλλη σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Δι-
οικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με γνωστικό αντικεί-
μενο «Διοίκηση και Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού».

3. Την αριθμ. 2046/22.11.2018 αίτηση του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας Διομήδη Σπινέλλη για τη μεταβολή 
του γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την από 28.11.2018 απόφαση της 3ης συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του ως άνω Καθηγητή καθώς και το γεγονός ότι στο συ-
γκεκριμένο Τμήμα δεν έχουν συσταθεί Τομείς.

5. Το αριθμ. 8962/14.12.2018 έγγραφο της Πρυτανείας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά 
στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή 
Διομήδη Σπινέλλη.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Διομήδη Σπινέλλη του Διονυσίου, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, από «Διοίκηση και Τεχνολο-
γία Ανάπτυξης Λογισμικού» σε «Τεχνολογία Λογισμικού» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. Φ.146/17 /Ζ2/21834 (3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περιπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 114 Α’).

β. Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α’).

γ. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

δ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α’).

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α’). 

2. Την αριθμ. 1047 α/15.7.2011 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τον διορισμό του 
Γεωργίου Λιάγκουρα σε θέση Αναπληρωτή Καθηγη-
τή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση» 
(ΦΕΚ 596/Γ’/25.8.2011).

3.Την από 23.11.2018 αίτηση του Γεωργίου Λιάγκουρα 
για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχα-
νικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχο-
λής (αρ. συν. 3η/12.12.2018) του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ-
νου του ως άνω Καθηγητή καθώς και το γεγονός ότι στο 
Τμήμα δεν υπάρχουν Τομείς.

5. Το αριθμ. 15214/17.12.2018 έγγραφο της Πρυτανεί-
ας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά στην μεταβο-
λή γνωστικού αντικειμένου του Γεωργίου Λιάγκουρα.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ-
νου του Γεωργίου Λιάγκουρα του Ηλία, Αναπληρωτή 
Καθηγητή, του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και 
Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου, από «Οικονομική Ανάλυση», σε «Θεσμική 
Οικονομική».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. Φ. 146/19/Ζ2/21846 (4)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περιπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 114 Α’).

β. Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α’).

γ. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

δ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α’).

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α’).

2. Την αριθμ. admin 472/14.12.2015 πράξη του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος, (ΦΕΚ 149/τ.Γ’/24.2.2016) για το 
διορισμό του Βασιλείου Περιστέρα στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πλη-
ροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού- Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο».

3. Την αριθμ. 12/22.10.2018 αίτηση του Καθηγητή Βα-
σιλείου Περιστέρα για τη μεταβολή του γνωστικού του 
αντικειμένου.

4. Την από 24.10.2018 απόφαση της 4ης συνεδρίασης 
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επι-
στημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού 
αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή καθώς και το γεγο-
νός ότι δεν υπάρχουν Τομείς.

5. Το αριθμ. admin 681/21.1.2019 της Διοικούσας Επι-
τροπής που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμέ-
νου του Καθηγητή Βασιλείου Περιστέρα.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Βασιλείου Περιστέρα του Νικηφόρου, Επίκουρου Κα-
θηγητή, της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, από «Πληροφοριακά Συστή-
ματα Παγκόσμιου Ιστού - Ηλεκτρονικό Εμπόριο» σε «Πλη-
ροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. Φ. 146/18/Ζ2/21841 (5)

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περιπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 114 Α’).

β. Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α’).

γ. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

δ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α’).

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α’). 

2. Την αριθμ. 1413/26.7.2017 πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος, (ΦΕΚ 794/τ.Γ’/17.8.2017) για τη μονιμοποί-
ηση του Χρήστου Τζώρτζη στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Λήψης 
Αποφάσεων και Ανακάλυψης Γνώσης».

3. Την αριθμ. 13 /22.10.2018 αίτηση του Καθηγητή 
Χρήστου Τζώρτζη για τη μεταβολή του γνωστικού του 
αντικειμένου.

4. Την από 24.10.2018 απόφαση της 4ης συνεδρίασης 
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επι-
στημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού 
αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή καθώς και το γεγο-
νός ότι δεν υπάρχουν Τομείς.

5. Το αριθμ. admin 681/21.1.2019 της Διοικούσας Επι-
τροπής που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμέ-
νου του Καθηγητή Χρήστου Τζώρτζη.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Χρήστου Τζώρτζη του Κωνσταντίνου, Επίκουρου 
Καθηγητή, της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, από «Συστήματα 

Λήψης Αποφάσεων και Ανακάλυψης Γνώσης» σε «Συστή-
ματα Ανακάλυψης Γνώσης και Τεχνολογίας Λογισμικού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 85947/18 (6)

Αναγνώριση του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 

του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ως κατάλληλου για την εκπαίδευση 

των ειδικευόμενων ιατρών στην ειδικότητα της 

Πυρηνικής Ιατρικής.

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. 3366/55 «Περί ασκήσεως του 
ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλ-
λων 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. Υ80/31-10-2017 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904 Β’).

3. Την αριθμ. απόφ. 18 της 271ης Ολομ/5-10-2018 του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

4. Το αριθμ. 48604/30-10-2018 έγγραφο της 1ης Διοί-
κησης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. 

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

Κυρώνεται η ανωτέρω (3) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. 
με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του τμήματος 
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Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

για μερική άσκηση των ειδικευομένων ιατρών (2 έτη) 

στην ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

(7)

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον: (επ.) Nasir 

(ον.) Muhammad του Akbar Bibi και της Arshid 

ή Arsaid Bibi για λαθρεμπορία καπνικών.

Δυνάμει της. 552/2014/2019 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 12η/02/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 
2 εδ. ζ’ του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», 
αφορά λαθρεμπορία 49 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 27/11/2012 στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ. 
3008/14/174/28-11-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Ομονοίας), και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και 
δεκαέξι λεπτών (164,16€), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 17,30€, Φ.Π.Α. 33,08€ και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 113,78€ (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 78,40€ + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 35,38€).

2. Επιβάλλεται στον: (επ.) Nasir (ον.) Muhammad 
του Akbar Bibi και της Arshid ή Arsaid Bibi, γεν. στις 
11/01/1980 στο Πακιστάν, με διεύθυνση κατοικίας την 
οδό Γκορυτσάς 8 στον Ασπρόπυργο και νυν αγνώστου 
διαμονής και με αριθμό δελτίου Πολιτικού Πρόσφυγα 
υπό αναγνώριση 48422/95/88146/22-05-2013 και αριθ-
μό ΔΙ.Κ.Α.(Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας) 95/88146, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00€) ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με την διά-
ταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 124  (8)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριό-

τητας του Δήμου Τανάγρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 σχε-

τικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.1 του ν. 4071/2012 

όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 
2 του ν. 4024/2011 σχετικά με την καθιέρωση υπερωρι-
ακής απασχόλησης και τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015.

3. Την με αριθμό 13/2019 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου Τανάγρας περί «Καθιέρωσης 24ωρης λειτουρ-
γίας της καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου 
Τανάγρας».

4. Το αριθμ. 736/17923/05-02-2019 έγγραφο Διεύθυν-
σης. Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας περί ισχύος της απόφασης που έχει 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 934/Β’/16-03-2018. 

5. Για τις εποχικές και έκτακτες ανάγκες που δημιουρ-
γούνται στον Δήμο μας, απαιτείται η λήψη πρόσθετων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της καθαριότητας με την 
προσθήκη δρομολογίων - απορριμματοφόρων τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες μέρες. 

6. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση προσω-
πικού πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης για 
το χρονικό διάστημα του έτους 2019.

7. Το γεγονός ότι οι σχετικές πιστώσεις έχουν προ-
βλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2019 και πιο συ-
γκεκριμένα στους ΚΑ 02.20.6012 ποσού 6.000€,ΚΑ 
02.20.6022.01 ποσού 8.000€, αποφασίζει:

Καθιερώνει υπερωριακή εργασία τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες για το έτος 2019 προκειμένου να αντι-
μετωπισθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου συνολικά για 
15 υπάλληλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα: 6 
άτομα του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών και 9 άτομα του κλάδου 
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας.



Οι ώρες αυτές στην καθ’ υπέρβαση εργασία δεν θα 
υπερβαίνουν τις 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως όσον 
αφορά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 

Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.20.6012, ΚΑ 02.20.6022.01. προϋπολογισμού 2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σχηματάρι,13 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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*02010102603190008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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