
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ.-Λογαριασμός 
αποδοχών ΠΔΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου-Δυτικής Μακεδονίας» στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος και καθορισμός της κίνησής του.

2 Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τρι-
ών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες 
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των 
Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021.

3 Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την 
απόδειξη της καταστροφής των πλοίων της δεύ-
τερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77), με βάση 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17, όπως 
ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 
58 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).

4 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Εμμα-
νουήλ Ροδιτάκη του Νικολάου, μέλους Δ.Ε.Π. βαθ-
μίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη οργανική.

5 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Προϊστάμενο 
Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού 
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για αλλαγή 
κατηγορίας και συνεπεία αυτής καθορισμού τι-
μής, στην περίπτωση αλλαγής κατηγορίας, των 
ήδη καταχωρημένων στο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ και 
αποζημιούμενων, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 και 55 του ισχύοντος ΕΚΠΥ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/23353/ΔΛΤΠ (1)
   Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ.-Λογαριασμός 

αποδοχών ΠΔΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας» στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της υπ΄ αρ. 2/37345/0004/04.06.2010 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (Β΄ 784), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις υπ΄αρ. 2/49931/0004/27.07.2010 (Β΄ 1135) και 
ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/05.11.2018 (Β΄ 4936) όμοιες.

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

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την υπ΄ αρ. 340/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θε-
όδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

3. Την υπ΄ αρ. 2/57873/24.08.2010 εγκύκλιο του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή τροπο-
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ποιήθηκε με τις αρ. 2000285ΕΞ2010/19.11.2010 και ΕΑ-
Π2005980ΕΞ2018/16.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354) όμοιες.

4. Την ανάγκη πληρωμής, μέσω της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμής (ΕΑΠ), των αμοιβών του προσωπικού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακε-
δονίας, που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ).

5. Την υπ΄ αρ. 55026/22.5.2020 αιτιολογημένη πρότα-
ση της ΓΔΕΛ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας.

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

1. Το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της 
Ελλάδος-Κεντρικό κατάστημα στην ομάδα 242/4 «Λογα-
ριασμοί αποδοχών ΠΔΕ μέσω ΕΑΠ», No 23/2424217208, 
με τίτλο «ΕΔ-Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.» και 
IBAN: GR1201000230000002424217208.

2. Τον καθορισμό της κίνησης του λογαριασμού ως 
ακολούθως:

α) Πιστώνεται:
• μέσω ηλεκτρονικής εντολής του συστήματος πλη-

ρωμών "e-pde", με το συνολικό ποσό της αναλυτικής 
ηλεκτρονικής κατάστασης αποδοχών, η οποία θα μετα-
φορτωθεί στην εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής 
(αρχείο xml της ΕΑΠ).

• από τα Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (ΔΙΑΣ ΑΕ) με το 
ποσό των απορρίψεων των πληρωμών,

β) Χρεώνεται:
• από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, με την πληρωμή του συνολικού 

ποσού της αναλυτικής ηλεκτρονικής κατάστασης 
αποδοχών και τη μεταφορά του στους ατομικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων και στους λογαρια-
σμούς των φορέων υπέρ των οποίων παρακρατού-
νται ποσά.

• από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΠ, με την 
απόδοση του ποσού των απορρίψεων στους ατομικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων.

• με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΛΚ, 
κατόπιν αιτήματος της ΓΔΕΛ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, για τη 
μεταφορά τυχόν αδιάθετων υπολοίπων στον λογα-
ριασμό του Ελληνικού Δημοσίου «Λογαριασμός αδι-
άθετων υπολοίπων φυσικών προσώπων» με IBAN: 
GR5901000233100200000020003.

3. Την αποστολή από την Τράπεζα της Ελλάδος, των 
αντιγράφων κίνησης του λογαριασμού, στη Γενική Δι-
εύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ

Αριθμ. Φ.337/38/197215/Σ.2731 (2)
    Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τρι-

ών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των 

Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 «Περί διατάξεων 

αφορωσών τους Υποψηφίους Μαθητάς της Στρατιω-
τικής Σχολής Ευελπίδων και της Στρατιωτικής Ιατρικής 
Σχολής» (Α΄ 179), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 
μόνο του ν. 1294/1982 «Συμπλήρωση των διατάξεων της 
νομοθεσίας ́ ΄περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων΄΄ που 
αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή.» 
(Α΄ 122).

β. Των άρθρων 1 και 4 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή 
σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 56), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

γ. Του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναι-
κών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρα-
τολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 266), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Του άρθρου 6 του ν. 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων 
Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄102).

στ. Του άρθρου 3 του ν. 3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 143).

ζ. Του άρθρου 31 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμά-
των για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους 
Ο.Τ.Α.» (Α΄48), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμά-
των αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α΄38), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ. Του άρθρου 3 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων τίτλου απολυτηρί-
ου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).

ι. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ια. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145).

ιβ. Της υπ΄ αρ. Φ.300/4/128536/Σ.99/12-11-2012 από-
φασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός 
αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενό-
πλων Δυνάμεων» (Β΄ 3010).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με 
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το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τα άρθρα 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143).

4. Την υπ΄ αρ. Υ340/2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

5. Την υπ΄ αρ. 247153α/2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκι-
βιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).

6. Την υπ΄ αρ. 85/27-4-2020 εισηγητική έκθεση του 
προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας.

7. Την υπ΄αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.47/42306πε/Σχετ.195/
15-04-2020/ΥΠΕΣ εγκριτική απόφαση της επιτροπής της 
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού:

α. Για το οικονομικό έτος 2020, ύψους 2.843.795 €, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Π/Υ ΥΠΕΘΑ 2020 [ΕΦ: 1011.202.0000000 (ΓΕΣ), 
1011.203.0000000 (ΓΕΝ) και 1011.204.0000000 (ΓΕΑ)].

Η υπόψη επιβάρυνση θα βαρύνει τους Αναλυτικούς 
Λογαριασμούς Εξόδων (ΑΛΕ): 2120101005, 2120101015, 
2120102005, 2120103005, 2120109005, 2120121010, 
2130107001, 2190201097, 2190201098, 2190201099, 
2190202899, 2260901001, 2410106001, 2410201001, 
2410206001, 2410301001, 2410901001, 2410902001, 
2410903001, 2410989899, 2420189001, 2420204001, 
2420304001 και προς τούτο έχουν εκδοθεί οι κάτωθι 
αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων:

(1)
Φ.813/186/1200262/Σ.6571/19 Δεκ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο 
(ΑΔΑ:ΨΛΒΞ6-6ΞΤ)

(2)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/3/125003/Σ.3/2 Ιαν 20/ΓΕΝ/
ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: 61Ο36-ΣΒ9)

(3)
Αριθμ. πρωτ. 3/Σ.3/16 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: ΩΥ806-
ΝΣΚ)

(4)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/39/125039/Σ.39/2 Ιαν 20/ΓΕΝ/
ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: 61Τ56-6ΨΝ)

(5)
Αριθμ. πρωτ. 7/Σ.7/16 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 7ΝΗΖ6-
30Ψ)

(6)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/6/125006/Σ.6/2 Ιαν 20/ΓΕΝ/
ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: ΩΛΑΓ6-3ΙΝ)

(7)
Αριθμ. πρωτ. 10/Σ.10/16 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
92ΟΔ6-ΝΚΜ)

(8)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/8/125008/Σ.8/2 Ιαν 20/ΓΕΝ/
ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: ΩΣΙΒ6-Υ96)

(9)
Αριθμ. πρωτ. 12/Σ.12/16 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
6ΣΓΧ6-Β92)

(10)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/12/125012/Σ.12/2 Ιαν 20/ΓΕΝ/
ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: ΨΚΨΘ6-8ΣΓ)

(11)
Αριθμ. πρωτ. 18/Σ.18/16 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
7ΜΝ96-ΨΟΙ) 

(12)
 Φ.813/2/1238953/Σ.69/9 Ιαν 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο (ΑΔΑ: 
Ω6Κ36-5ΑΚ)

(13)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/58/125058/Σ.58/2 Ιαν 20/ΓΕΝ/
ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: 6ΤΓΡ6-16Η)

(14)
Αριθμ. πρωτ. 66/Σ.82/17 Ιαν 20/ΓΕΑ/ΟΛΚΑ (ΑΔΑ: 
6ΥΕ86-699) 

(15)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/55/125055/Σ.55/2 Ιαν 20/ΓΕΝ/
ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: Ψ3ΥΨ6-29Μ)

(16)
Αριθμ. πρωτ. 35/Σ.35/16 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
ΨΤ7Ξ6-6ΔΒ) 

(17)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/31/125031/Σ.31/2 Ιαν 20/ΓΕΝ/
ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: 62ΣΘ6-Η21)

(18)
Αριθμ. πρωτ. 36/Σ.36/16 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
9Η4Ζ6-ΝΥ5) 

 (19)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/57/125057/Σ.57/2 Ιαν 20/ΓΕΝ/
ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: 6ΖΣ66-ΗΓΘ)

(20)
Αριθμ. πρωτ. 37/Σ.37/16 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
ΩΛΖ46-ΓΣ2) 

(21)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/34/125034/Σ.34/2 Ιαν 20/ΓΕΝ/
ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: ΨΚ356-ΤΥ8)

(22)
Αριθμ. πρωτ. 39/Σ.39/16 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
Ψ2ΜΨ6-ΞΥ9)

(23)
Αριθμ. πρωτ. 872/Σ.1065/27 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
ΩΓΦΡ6-ΤΗΣ) στο διαδίκτυο)

(24)
Φ.814/216/738328/Σ.272/23 Ιαν 20/ΓΕΣ/Γ3 (Μη 
αναρτητέα

(25)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/125/125125/Σ.125/2 Ιαν 20/
ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: ΨΚ356-ΤΥ8)

(26)
Αριθμ. πρωτ. 864/Σ.1040/27 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
ΩΡΩ86-ΜΘΓ) 

(27)
Φ.814/13/738150/Σ.225/21 Ιαν 20/ΓΕΣ/Γ3 (ΑΔΑ: 
Ψ5ΛΒ6

(28)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/107/125107/Σ.107/9 Ιαν 20/
ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (Μη αναρτητέα στο διαδίκτυο)

(29)
Αριθμ. πρωτ. 247/Σ.247/20 Ιαν 20/ΓΕΑ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕ-
ΚΕΛΕΙΑΣ (ΑΔΑ: 6ΛΘ16-ΟΓΞ) και 865/Σ.1046/27 Ιαν 
20/ΓΕΑ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΑΔΑ: 6ΩΝ26-ΥΚΦ)

(30)
Αριθμ. πρωτ. 866/Σ.1050/27 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
6ΨΨ06-2Δ6)

(31) Φ.814/7/1239864/Σ.229/16 Ιαν 20/ΓΕΣ/Γ3

(32)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/168/125168/Σ.168/15 Ιαν 20/
ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ) (Μη αναρτητέα στο διαδίκτυο)

(33)
Αριθμ. πρωτ. 867/Σ.1054/27 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
ΩΜΔΤ6-ΩΘΗ)
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(34)
Φ.814/49/738440/Σ.316/24 Ιαν 20/ΓΕΣ/Γ3 (ΑΔΑ: 
ΩΥ136-ΚΨΕ

(35)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/10197/135197/Σ.10197/16 Ιαν 
20/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΑΔΑ: 66Δ36-3ΔΥ)

(36)
Αριθμ. πρωτ. 112/Σ.54/17 Ιαν 20/ΓΕΑ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕ-
ΚΕΛΕΙΑΣ (ΑΔΑ: Ψ3ΙΛ6-2ΟΩ)

(37)
Φ.814/90/737962/Σ.201/17 Ιαν 20/ΓΕΣ/Γ3 (ΑΔΑ: 
ΨΗΣΧ6-2ΡΑ)

(38)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/231/125231/Σ.231/23 Ιαν 20/
ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ-006195041)

(39)
Αριθμ. πρωτ. 342/Σ.509/22 Ιαν 20/ΓΕΑ/ΔΟΥ Α/Β 
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΑΔΑ: ΨΘΨ36-33Ρ)

(40)
Φ.814/49/738440/Σ.316/24 Ιαν 20/ΓΕΣ/Γ3 (ΑΔΑ: 
ΩΥ136-ΚΨΕ) και Φ.814/522/740187/Σ.725/18 Φεβ 
20/ΓΕΣ/Γ3 (Μη αναρτητέα στο διαδίκτυο)

(41)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/178/125178/Σ.178/16 Ιαν 20/
ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ-006187165)

(42)
Αριθμ. πρωτ. 257/Σ.261/20 Ιαν 20/ΓΕΑ/ΔΟΥ Α/Β 
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΑΔΑ: Ψ7Σ86-9ΓΡ)

(43)
Φ.814/127/738332/Σ.275/23 Ιαν 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ (Μη 
αναρτητέα στο διαδίκτυο)

(44)
Αριθμ. πρωτ. 815.1/203/125203/Σ.203/21 Ιαν 20/
ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ-006185141)

(45)
Αριθμ. πρωτ. 868/Σ.1058/27 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
6ΥΥΜ6-ΟΡΛ)

(46)
Φ.815/3/667515/Σ.71/11 Ιαν 20/ΓΕΣ/Γ1 (Μη αναρ-
τητέα στο διαδίκτυο)

(47) 
Φ.814/21/737963/Σ.202/17 Ιαν 20/ΓΕΣ/Γ3 (ΑΔΑ: 
ΨΔ936-ΞΡΣ)

(48) 
Αριθμ. πρωτ. 815.1/192/125192/Σ.192/17 Ιαν 20/
ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ-006186916)

(49) 
Αριθμ. πρωτ. 869/Σ.1060/27 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
ΨΨΕΤ6-0ΑΒ)

(50) 
Αριθμ. πρωτ. 870/Σ.1062/27 Ιαν 20/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: 
610Φ6-ΟΡΛ)

β. Για τα επόμενα οικονομικά έτη του 2021-2024 η επι-
βάρυνση του Π/Υ ΥΠΕΘΑ [ΕΦ: 1011.202.0000000 (ΓΕΣ), 
1011.203.0000000 (ΓΕΝ) και 1011.204.0000000 (ΓΕΑ)] 
εκτιμάται σε 7.535.055 € για το έτος 2021, 8.154.794 
€ για το έτος 2022, 10.477.344 € για το έτος 2023 και 
11.627.261 € για το έτος 2024 αντίστοιχα. Η υπόψη επιβά-
ρυνση θα βαρύνει τους ΑΛΕ 2120101005, 2120101011, 
2120101012, 2120101015, 2120102005, 2120103005, 
2120109005, 2120114010, 2120121010, 2130107001, 
2190201097, 2190201098, 2190201099, 2190202899, 
2260901001, 2410106001, 2410201001, 2410206001, 
2410301001, 2410901001, 2410902001, 2410903001, 
2410989899, 2420189001, 2420204001, 2420304001 και 
θα καλυφθεί από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις 
των Π/Υ των ΕΦ του ΥΠΕΘΑ, δίχως να επηρεάζονται τα 
ανώτατα όρια πιστώσεων αυτού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές 
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-21, κατά Σχολή και Τμήμα, καθορίζεται ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 
(ΣΣΕ)

170

α. ΟΠΛΑ 113

β. ΣΩΜΑΤΑ 29

γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ 
ν. 1294/1982 (ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ)

28 (23-5)

2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 34

α. ΜΑΧΙΜΟΙ 23

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11

3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 66

α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 43

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 16

γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 7

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

76

α. ΙΑΤΡΙΚΟ 30

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 2

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 4

δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 3

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4

στ. ΝΟΜΙΚΟ 14

ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19

5.
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

26

ΣΥΝΟΛΟ 372

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 
(ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΣΑΚΤΕ-

ΩΝ

1.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 195

α. ΟΠΛΑ 146

β. ΣΩΜΑΤΑ 49

2.
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
(ΣΜΥΝ)

75
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3.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

177

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

115

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

32

ΣΥΝΟΛΟ 447

Άρθρο 2
Κατηγορίες-Ποσοστά υποψηφίων
ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των 
Σχολών του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατη-
γορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που 
αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με 
τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% 
επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων 
κατά σειρά επιτυχίας.

β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που 
εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 
35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτο-
μο και αφορούν:

(1) Τέκνα ή αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων 
σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και 
των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι 
έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθή-
σεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων 
και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδή-
ποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιό-
δου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 
στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα 
το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην 
Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ 
στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγ-
μένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που 
αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού σε ποσοστό 3%.

2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των 
Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία του 
άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε εισα-
γωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη 
ΣΣΕ σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο 
νόμο καθορίζονται.

3. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατη-
γορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους 
με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν 
στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), εφόσον κριθούν 
ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), 
κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής 
τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και 

εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς 
κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην 
οποία ανήκουν.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών 
κατηγοριών 1α και β, αυτές συμπληρώνονται από υπο-
ψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις 
της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη γενική σειρά 
και στις κατηγορίες των παρ. 1α και β.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής 
κατηγορίας 1γ, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους 
του πίνακα επιλαχόντων της γενικής σειράς.

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών

Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού ει-
σακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημε-
ρήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό 
αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα δια-
γωνισθούν το έτος 2020 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα 
μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου 
οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα 
μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέ-
μονται στους υποψήφιους του έτους 2018 σε ποσοστό 
40% και στους υποψήφιους του έτους 2019 σε ποσοστό 
60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν 
στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των παρ. 
1α και 1β του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 2, κατά 
τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 
2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και 
άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη 
μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω 
στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη 
μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της 
στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων 
(Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συ-
νολικό διατιθέμενο αριθμό, η/οι υπερβαίνουσα/ες θέση/
εις εκπίπτει/ουν.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός 
Εθνικής Άμυνας Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Αριθμ. Α.1157 (3)
    Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητι-

κών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας 

για την απόδειξη της καταστροφής των πλοίων 

της δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77), 

με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17, 

όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το 

άρθρο 58 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 27/1975 

(Α΄ 77), όπως ισχύουν.
2. Τις λοιπές διατάξεις του ν. 27/1975 (Α΄ 77), όπως 

ισχύουν.
3. Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

4. Την υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.

5. Την υπ΄αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ΄ αρ. 5294/17.1.2020 ΑΥΟ 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ 27).

6. Την ανάγκη καθορισμού των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για 
την απόδειξη της καταστροφής του πλοίου.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη 
καταστροφής πλοίων, που αποστέλλονται ή προσκο-
μίζονται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του πλοίου, με σκοπό 
την ορθή εφαρμογή του τρόπου προσδιορισμού του 
φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 και 
την έκπτωση του βεβαιωθέντος φόρου για το μετά την 
καταστροφή χρονικό διάστημα καθορίζονται ως εξής:

1. Σε περίπτωση καταστροφής του πλοίου λόγω ναυ-
αγίου, βύθισης, πυρκαγιάς, σύγκρουσης ή άλλης αιτί-
ας, απαιτείται πιστοποιητικό κυριότητας της αρμόδιας 
Λιμενικής Αρχής για τη νηολόγηση αυτού. Στο πιστο-
ποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ειδικότερα η 
αιτία καταστροφής του πλοίου και η ημερομηνία που 
έλαβε χώρα το γεγονός που επιβάλει τη διαγραφή του 
από το νηολόγιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
1 του ν. 27/1975.

2. Σε περίπτωση διάλυσης του πλοίου απαιτείται η βε-
βαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για τη νηολόγηση 
του σχετικά με τον χρόνο διαγραφής από τα ελληνικά 
νηολόγια λόγω διάλυσης του. Στη βεβαίωση αυτή θα 
πρέπει να προκύπτει η διάλυση του πλοίου και η ημε-
ρομηνία αυτής.

3. Με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία αντιμετωπίζονται 
οι παραπάνω περιπτώσεις καταστροφής του πλοίου για 
γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στην αλλοδαπή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

Αριθμ.  3559/Φ30.2 (4)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Εμ-

μανουήλ Ροδιτάκη του Νικολάου, μέλους Δ.Ε.Π. 

βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη ορ-

γανική. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(31/θ.3/03-06-2020 συνεδρίαση) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 ( «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει.

4. Την υπ΄ αρ. 1087/Φ30.2/28-02-2020 απόφαση Πρύ-
τανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 283/τ.Γ΄/12-03-2020, με την 
οποία ο Εμμανουήλ Ροδιτάκης διορίστηκε σε μόνιμη 
προσωποπαγή θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Εντομο-
λογία και Φαρμακολογία» του Τμήματος Γεωπονίας της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογει-
ακού Πανεπιστημίου.

5. Την υπ΄ αρ. 2947/Φ30.2/01-06-2020 αίτηση του Εμ-
μανουήλ Ροδιτάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή με θέμα τη 
μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

6. Την υπ΄ αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του TEI Κρήτης, 
αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Εμμα-
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νουήλ Ροδιτάκη του Νικολάου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμί-
δας, από 24-06-2020 (ημερομηνία έκδοσης της πράξης) 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 55 
και στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 24 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 746/677/09-06-2020  (5)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Προϊστάμενο 

Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού 

Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για αλλαγή 

κατηγορίας και συνεπεία αυτής καθορισμού τι-

μής, στην περίπτωση αλλαγής κατηγορίας, των 

ήδη καταχωρημένων στο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ 

και αποζημιούμενων, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 και 55 του ισχύο-

ντος ΕΚΠΥ. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
 Α. την κάτωθι υπ΄ αρ.  Π 124/05-06-2020 έγγραφη ει-

σήγηση του Γραφείου Προέδρου.
1. Τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου του ν. 4447/2016 

(Α΄ 241).
2. Τα άρθρα 10, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 και 55 

του Ενιαίου Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του 
ΕΟΠΥΥ και την υπ΄αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (Β΄ 4898) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3918/2011 
(Α΄ 31), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
11 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Α΄31), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και λοιπές διατάξεις.» (Α΄38), ως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

6. Την υπ΄ αρ. Α.2β/Γ.Π.64865/31-8-2017 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 
(ΥΟΔΔ 425).

7. Την υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.9403/5-2-2019 απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με την 

οποία ορίζεται ο Βασίλειος Πλαγιανάκος ως Πρόεδρος 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΥΟΔΔ 76).

8. Την υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.58911/12-08-2019 απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας  
με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου του Εθνικού Οργα-
νισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ. Υ.)» (ΥΟΔΔ 
583).

9. Την υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.67585/24-9-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (ΥΟΔΔ 792).

10. Την υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.73331/17-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (ΥΟΔΔ 905).

11. Την υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.77632/5-11-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (ΥΟΔΔ 929).

12. Την υπ΄αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12094/24-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ) (ΥΟΔΔ 143).

13. Την ανάγκη για την εύρυθμη και αποδοτική λει-
τουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για αλλαγή κατηγο-
ρίας και επανακαθορισμού ανώτατης τιμής των θερα-
πευτικών μέσων και προθέσεων, των αναλώσιμων υγει-
ονομικών υλικών, καθώς και των σκευασμάτων ειδικής 
διατροφής που είναι ήδη καταχωρημένα στο Μητρώο 
του ΕΟΠΥΥ και αποζημιώνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 
10, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 και 55 του ισχύοντος 
ΕΚΠΥ, προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχε-
διασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως

Β. την προφορική εισήγηση του Προέδρου, όπου με-
ταξύ άλλων αιτήθηκε την αυθημερόν επικύρωση

Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και 
το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει 
ομόφωνα:

Τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Προϊστάμενο Γε-
νικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς 
Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για αλλαγή κατηγορίας 
και συνεπεία αυτής καθορισμού τιμής, στην περίπτω-
ση αλλαγής κατηγορίας, των ήδη καταχωρημένων στο 
Μητρώο του ΕΟΠΥΥ και αποζημιούμενων, σύμφωνα με 
τα άρθρα 10, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 και 55 του 
ισχύοντος ΕΚΠΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27554 Τεύχος B’ 2759/07.07.2020

*02027590707200008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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