
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Γ3β/ΓΠ/οικ. 29184/ 
22.04.2015 (ΦΕΚ 767 τ. Β΄/30.04.2015) υπουργικής 
απόφασης με θέμα: «Επιστημονική διασύνδεση 
της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης της Όλγας 
Δουλγκέρη, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Μυτιλήνης (Δ. Ενότητα Μήθυμνας) του Νομού 
Λέσβου, με το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βο-
στάνειο», λόγω σύστασης εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και 
δ.τ. «ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.».

2 Τροποποίηση της αριθμ. Γ3β/ΓΠ/οικ. 65231/ 
25.08.2017 (ΦΕΚ 3034 τ. Β΄/04.09.2017) υπουργι-
κής απόφασης με θέμα: «Επιστημονική διασύν-
δεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης της 
Όλγας Δουλγκέρη με το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑ-
ΝΕΙΟ», λόγω σύστασης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. 
«ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.».

3 Τροποποίηση της αριθμ. Α1α/Γ.Π. οικ. 5652/
23-01-2018 (ΦΕΚ 189/Β΄) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με περιεχό-
μενο την έγκριση εφημεριών ιατρών που υπη-
ρετούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
(Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).

4 Καθορισμός χρωματισμού των Επιβατηγών Δη-
μόσιας Χρήσης-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔ-
ΜΙΣΘ) οχημάτων.

5 Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την Εταιρεία  
«AURORA SHIPMANAGEMENT S.A.» που εδρεύει 
στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

6 Τροποποίηση της αριθμ. 3122.1/4687/01/02-08-2013 
υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην 
Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας «ALPHA BULKERS 
SHIPMANAGEMENT INC.» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ.

7 Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-
νές ώρες, μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πο-
λιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και Ν. Γενιάς.

8 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.31846 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Γ3β/ΓΠ/οικ. 29184/

22.04.2015 (ΦΕΚ 767 τ. Β΄/30.04.2015) υπουργικής 

απόφασης με θέμα: «Επιστημονική διασύνδεση της 

Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης της Όλγας Δουλ-

γκέρη, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυτι-

λήνης (Δ. Ενότητα Μήθυμνας) του Νομού Λέσβου, 

με το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», 

λόγω σύστασης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ. Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις.» (ΦΕΚ 29 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 225/2000 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή 
όρων...., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ. Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ. Α΄),όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148, τ. Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116, τ. Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

16 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1703

18715

ΑΔΑ: 78Ν0465ΧΘΞ-ΖΕΓ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18716 Τεύχος Β’ 1703/16.05.2018

7. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.66898/04.09.2017 (ΦΕΚ 3128, 
τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με 
αριθ. πρωτ. Α1Β/Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 απόφασης, με 
περιεχόμενο τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει».

8. Την από 16.02.2018 αίτηση της Όλγας Δουλγκέρη.
9. Την ανάγκη τροποποίησης της Γ3β/ΓΠ/οικ.29184/

22.04.2015 (ΦΕΚ 767 τ. Β΄/30.04.2015) υπουργικής απόφασης 
με θέμα: «Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης της Όλγας Δουλγκέρη, στην ευρύτερη περιο-
χή του Δήμου Μυτιλήνης (Δ. Ενότητα Μήθυμνας) του Νομού 
Λέσβου, με το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», 
λόγω σύστασης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΑΙ-
ΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑ-
ΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.»

10. Την αρ. 1710/13.03.2018 απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

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

Την τροποποίηση της αρ. Γ3β/ΓΠ/οικ.29184/22.04.2015 
(ΦΕΚ 767 τ. Β΄/30.04.2015) υπουργικής απόφασης με 
θέμα: «Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι-
ας Αιμοκάθαρσης της Όλγας Δουλγκέρη, στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Μυτιλήνης (Δ. Ενότητα Μήθυμνας) 
του Νομού Λέσβου, με το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης 
«Βοστάνειο», λόγω σύστασης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΟ-
ΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.».

Το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», καλύπτει την ανωτέ-
ρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων 
προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

    Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ. 31848 (2)

Τροποποίηση της αριθμ. Γ3β/ΓΠ/οικ. 65231/ 

25.08.2017 (ΦΕΚ 3034 τ. Β΄/04.09.2017) υπουργι-

κής απόφασης με θέμα: «Επιστημονική διασύνδε-

ση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης της Όλ-

γας Δουλγκέρη με το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», 

λόγω σύστασης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ. Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις.» (ΦΕΚ 29 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 225/2000 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή 
όρων...., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ. Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ. Α΄), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148, τ. Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116, τ. Α΄).

7. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.66898/04.09.2017 (ΦΕΚ 3128, 
τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με 
αριθ. πρωτ. Α1Β/Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 απόφασης, με 
περιεχόμενο τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει».

8. Την από 16.02.2018 αίτηση της Όλγας Δουλγκέρη.
9. Την ανάγκη τροποποίησης της Γ3β/ΓΠ/οικ. 65231/

25.08.2017 (ΦΕΚ 3034 τ. Β΄/04.09.2017) υπουργικής απόφα-
σης επιστημονικής διασύνδεσης της Μ.Χ.Α. με νεότερη, λόγω 
σύστασης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑ-
ΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.».

10. Την αρ. 1711/13.03.2018 απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

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

Την τροποποίηση της αρ. Γ3β/ΓΠ/οικ.65231/25.08.2017 
(ΦΕΚ 3034 τ. Β΄/04.09.2017) υπουργικής απόφασης με 
θέμα: «Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι-
ας Αιμοκάθαρσης της Όλγας Δουλγκέρη με το Γ.Ν.Μυ-
τιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», λόγω σύστασης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και 
δ.τ. «ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.»

Το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», καλύπτει την ανωτέ-
ρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων 
προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

ΑΔΑ: 78Ν0465ΧΘΞ-ΖΕΓ
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   Αριθμ. Α1α/Γ.Π.οικ.32238 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. Α1α/Γ.Π. οικ. 5652/

23-01-2018 (ΦΕΚ 189/Β΄) απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με περιεχό-

μενο την έγκριση εφημεριών ιατρών που υπη-

ρετούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 

(Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 

ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297 Α΄),

2. του ν. 3754/2009 « Ρύθμιση απασχόλησης των νοσο-
κομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α΄),

3. του άρθρου 4 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129 Α΄),

4. των άρθρων 55 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλα-
γές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α΄),

5. του άρθρου 29 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φο-
ρέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, 
Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α΄),

6. του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (ΦΕΚ 222 Α΄),

7. του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 « Άσκηση εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄),

8. του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄),

9. του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατη-
ρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270 Α΄),

10. του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α΄),

11. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α΄),

12. του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στό-
χων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 74 Α΄),

13. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων (ΦΕΚ 29 Α΄),

14. του π.δ. 121/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(ΦΕΚ 148 Α΄),

15. του άρθρου 50 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμι-
ση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 115 Α΄),

16. της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν. 4509/2017 
«Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την 
ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 201 Α΄),

17. του άρθρου όγδοου του ν. 4517/2018 «Κύρωση της 
πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο 
Αθηνών -Πολυκλινική» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 22 Α΄),

Β. Τις αποφάσεις: 
1. αριθ. Α1α/89772/07-12-2016 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας περί διορισμού 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 685/
ΥΟΔΔ/15-12-2016),

2. αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.88162/28-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4234/
04-12-2017) απόφαση τροποποίησης της αριθ. Α1β/
Γ.Π.οικ.3899/19-01-2017 απόφασης με θέμα «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων 
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Υγείας» (ΦΕΚ Β΄ 94), όπως έχει συμπληρωθεί, τροπο-
ποιηθεί και ισχύει,

3. αριθ. Α1α/Γ.Π. οικ.5652/23-01-2018 (ΦΕΚ 189/Β΄) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας με περιεχόμενο την έγκριση εφημεριών ιατρών που 
υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
(Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).

Γ. Το αριθμ. πρωτ. 27538/3-4-2018 υπηρεσιακό σημεί-
ωμα του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα. 

Δ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
για το τρέχον έτος δαπάνη ύψους 186.046,30 € η οποία 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
τρέχοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον 
ΚΑΕ 0562 του Φ. 110. 

Ε. Την αριθ. Β1α/οικ. 30563/18-04-2018 βεβαίωση της 
παρ, 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. Α1α/Γ.Π. οικ.5652/23-01-2018 
(ΦΕΚ 189/Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Υγείας με περιεχόμενο την έγκριση εφημεριών ια-
τρών που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων 
Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) και ορίζουμε τον τρόπο εφημερίας των 
ιατρών που απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρή-
σεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) για την κάλυψη έκτακτων και επει-
γουσών υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών που 
προκύπτουν λόγω της 24ωρης συνεχούς και αδιάλειπτης 
λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 50 του ν. 4486/2017, ως εξής:

Τέσσερις (4) ιατροί και κατά περίπτωση πέντε (5), σε 
περίπτωση εκπαιδευόμενων ιατρών ή εκτάκτων ανα-
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γκών, για 17 ώρες εφημερίας ο καθένας κατά τις καθη-
μερινές ημέρες (15.00 μ.μ. - 08.00 π.μ. της επομένης) και 
24 ώρες εφημερίες κατά τα Σαββατοκύριακα, αργίες και 
εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη από-
φαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2018 

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. οικ. Α 28341/1395 (4)
Καθορισμός χρωματισμού των Επιβατηγών Δη-

μόσιας Χρήσης-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔ-

ΜΙΣΘ) οχημάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
2. Την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 82 και της παρ. 

5 του άρθρου 111 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Την παρ. 1 του άρθρου 83 και την παρ. 1 του άρθρου 
89 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με 
τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57), και ισχύει.

4. Την υπ' αριθμ. 44800/123/85/24.12.1985 (Β΄ 781) 
υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και πιστο-
ποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

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

8. Την υπ' αριθ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β΄ 127) κοι-
νή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτή-
των Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου 
Μαυραγάνη», όπως ισχύει.

9. Την υπ' αριθ. οικ. 20871/21-03-2017 (ΥΟΔΔ 153) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως 
ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"και 
άλλες διατάξεις».

11. Τις υπ' αριθμ. οικ. Α 34465/2669/25.06.2014 (ΑΔΑ: 
7Θ4Γ1-4Φ5) και οικ. Α 51962/4086/10.09.2014 (ΑΔΑ: 
653Φ1-Υ6Α) Εγκυκλίους του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.

12. Την ανάγκη καθορισμού ενιαίου χρωματισμού για 
την κυκλοφορία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- ΕΙ-
ΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκινήτων στην 
ελληνική επικράτεια.

13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται το μαύρο ως ενιαίος, σε ολόκληρη την ελ-
ληνική επικράτεια, χρωματισμός για τα Επιβατηγά Δη-
μόσιας Χρήσης- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) 
αυτοκίνητα, όπως θεσπίζονται με τις διατάξεις του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Τα κυκλοφορούντα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ 
αυτοκίνητα οφείλουν να προβούν στην αλλαγή του 
εξωτερικού χρωματισμού εντός έξι (6) μηνών από τη 
δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

2. Κατά τον διενεργούμενο, εντός του ως άνω μεταβα-
τικού χρονικού διαστήματος, τεχνικό έλεγχο των Ε.Δ.Χ.- 
ΕΙΔΜΙΣΘ οχημάτων που δεν έχουν προχωρήσει στην 
απαιτούμενη μεταβολή του εξωτερικού χρωματισμού, 
στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδει το ΚΤΕΟ ανα-
γράφεται η παρατήρηση: «Υποχρεωτική αλλαγή εξωτε-
ρικού χρωματισμού μέχρι ......».

Εάν, μετά την παρέλευση του εξάμηνου, διαπιστωθεί 
κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί 
η αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού, σημειώνεται σο-
βαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1401 «Χρωματισμός: 
Δεν συμφωνεί με την νομοθεσία ή την άδεια κυκλοφο-
ρίας» του Πίνακα ελέγχου Σημείων και Ελλείψεων της 
υπ' αριθμ. 44800/123/85/24.12.1985 (Β΄ 781) υπουργική 
απόφαση, ως ισχύει.

3. Για την έκδοση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας 
Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου λόγω αλλαγής εξωτερι-
κού χρωματισμού αυτού, δεν εισπράττεται το τέλος 
άδειας κυκλοφορίας του άρθρου 26 του ν. 2873/2000 
(Α΄ 285), όπως ισχύει, καθώς αυτή πραγματοποιείται σε 
συμμόρφωση προς την παρούσα κανονιστική πράξη, 
χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του 
οχήματος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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    Αριθμ. 2212.2-1/5103/29584/2018 (5)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την Εταιρεία  

«AURORA SHIPMANAGEMENT S.A.» που εδρεύει 

στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/

22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/

31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/

4-3-2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29-4-2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005),

θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016),

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10-8-2012),

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...», 

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών», 

ιγ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, 

ιδ. της αριθ. 2212.2-1/5103/70625/2017/04-10-2017 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3572/Β΄/11-10-2017).

2. Το με αριθ. πρωτ.: 28403/662/5103/12-3-2018 έγ-
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενι-
κή Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/ 
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά πενήντα εννέα 
(59) ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων / Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / 
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγγυητική Επιστολή 
Τραπέζης που προβλέπεται στο άρθρο 2 της αριθ. 2212.2-
1/5103/70625/2017/04-10-2017 απόφασης του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 3572/
Β΄/11-10-2017) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα 
Γραφείου ή Υποκαταστήματος της Εταιρείας «AURORA 
SHIPMANAGEMENT S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡ-
ΣΑΛ».

2. Η αριθ. 2212.2-1/5103/70625/2017/04-10-2017 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3572/Β΄/11-10-2017) θεω-
ρείται ότι δεν έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και 
εξακολουθεί να υφίσταται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 23 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2212.2-1/4687/29587/2018 (6)
Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/4687/01/02-08-

2013 υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστα-

σης στην Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας «ALPHA 

BULKERS SHIPMANAGEMENT INC.» που εδρεύει 

στη ΛΙΒΕΡΙΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/

22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/

4-3-2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29-4-2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005),

θ. του κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/ 
2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016),

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
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μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012),

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»,

ιγ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, 

ιδ. της αριθ. 3122.1/4687/01/02-08-2013 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1972/Β/13-8-2013 και 1851/Β/7-7-2014).

2. Το αριθ. 196793424958 0514 0075 παράβολο Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 19 Μαρτίου 2018 αίτηση της εταιρείας 
«ALPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT INC.», αποφασί-
ζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε την αριθ. 3122.1/4687/01/02-08-2013 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 1972/
Β/13-8-2013 και 1851/Β΄/7-7-2014) ως ακολούθως:

(Α) Ως προς τον αριθμό των εγκατεστημένων στην 
Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας 
ALPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT INC. που εδρεύει 
ΛΙΒΕΡΙΑ από ένα (1) σε δύο (2). Όπου στην παραπάνω 
υπουργική απόφαση αναφέρεται ο όρος «γραφείο ή 
υποκατάστημα» αντικαθίσταται με τον όρο «δύο (02) 
γραφεία ή υποκαταστήματα».

(Β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η εταιρεία ALPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT 
INC. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ είναι υποχρεωμένη μέσα 
σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, 
να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), Τραπεζική εγγυητι-
κή επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού 
ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 20.000.».

(Γ) Το δεύτερο εδάφιο και οι περιπτώσεις (α) και (β) 
της παραγράφου 2β του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως 
ακολούθως:

«Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας), Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφα-
λαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας)
των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς 
και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν 
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται 
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 100.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) Το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά-
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος,

ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 100.000 δολ. ΗΠΑ,

ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.».

2. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 3122.1/4687/ 01/
02-08-2013 (ΦΕΚ 1972/Β΄/13-8-2013 και 1851/Β΄/7-7-2014) 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 23 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 16894 (7)
Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-

νές ώρες, μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και Ν. Γενιάς.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
β) Τις διατάξεις του άρθρ.  41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄

138) με τις οποίες αυξήθηκαν σε (40) οι εβδομαδιαίες ώρες 
εργασίας μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού Δημοσίου, ΟΤΑ α’ και β΄ βαθ-
μού και λοιπών ΝΠΔΔ.

γ) Την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757 (ΦΕΚ Β΄ 1659/26-7-2011) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις εγκυκλίους του 
Υπ. Διοικ. Μετ. και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης 1) ΔΙΑΔΠ/
Φ.Β.1/15884/10-8-2011 «Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας 
εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης υπαλλήλων Δη-
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μοσίου, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών ει-
σόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες» , 2) ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 
1/22088/3-11-2011 και 3) Την υπ' αριθμ. 2/1757/0026 
υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών (ΦΕΚ Β΄ 17/12-1-2017).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015).

ε) Το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.

στ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3733/29-1-2018 έγγραφο της 
Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και Ν. Γενιάς 
για την αναγκαιότητα Υπερωριακής απασχόλησης της 
ανωτέρω υπηρεσίας.

ζ) Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέρα 
από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλή-
λων της ως άνω υπηρεσίας για την αντιμετώπιση εποχι-
κών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το Α΄εξάμηνο του έτους 2018:
Την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση πέραν 

του ωραρίου εργασίας τις καθημερινές, για 69 υπαλλή-
λους της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πο-
λιτισμού και Ν. Γενιάς, 16 μόνιμους και 53 με σύμβαση 
αορίστου χρόνου, μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο ανά ερ-
γαζόμενο.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
έτους 2018, ως εξής:

ΚΑ. 15.6012.11-15.6051.111 , 15.6022.11-15.6052.111 
και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 10.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Περιστέρι, 24 Απριλίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. απόφ. 7/2017  (8)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμε-

λητηρίου Ημαθίας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 69 του ν.  4497/ 

2017.
β) Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του οικείου προϋπολογισμού, ομόφω-
να, αποφασίζει:

Μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμ-
βουλίου που απορρέουν από το ν. 4497/2017 στη Διοικη-
τική Επιτροπή, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει μέχρι την ανάκλησή 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 24 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑ       
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*02017031605180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

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

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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