
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

5 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

8 Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των 
λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελε-
τών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υπο-
δομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ’ αυτούς, 
σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 
236/τ.Α΄/19-12-2016).

9 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-
πικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλά-
δας (ΟΕΕ) για το Β’ εξάμηνο 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ   Φ. 146/187/92592/Ζ2 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει,

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».

2. Την αριθμ. 13778/20.8.1993 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το διορισμό του Δημη-
τρίου Δαμίγου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
(ΦΕΚ Ν.Π.Δ.Δ. 15/15.2.1994).

3. Την αριθμ. 42/20-01-2017 αίτηση του Επίκουρου 
Καθηγητή Δημητρίου Δαμίγου για τη μεταβολή του γνω-
στικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής 
(αρ. συν. 796α/29.3.2017) του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων με την οποία εγκρίνεται η μεταβολή του γνωστι-
κού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή καθώς και με 
τη σύμφωνη γνώμη του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και 
Ψυχικής Υγείας.

5. Το αριθμ. 13366/26.4.2017 έγγραφο της Πρυτανείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στην μεταβο-
λή γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή, Δημητρίου 
Δαμίγου.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Δημητρίου Δαμίγου του Ματθαίου, Επίκουρου Κα-
θηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από «Ψυχιατρική 
με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιατρική Ψυχολογία», σε «Ια-
τρική Ψυχολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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      Αριθμ. Φ. 146/186/Ζ2/92595 (2)

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει,

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».

2. Την αριθμ. 6023/9.12.1999 πράξη του Πρύτανη του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το διορισμό 
του Ηλία Κουλαδούρου στη βαθμίδα του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οργα-
νική Σύνθεση Ενώσεων Βιολογικού Ενδιαφέροντος»
(ΦΕΚ 81/10.3.2000/τ. Ν.Π.Δ.Δ.).

3. Την από 30.3.17 αίτηση του Καθηγητή Ηλία Κου-
λαδούρου για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικει-
μένου.

4. Την απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχο-
λής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης (αρ. συν. 
520η/6.4.17) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του ως άνω Καθηγητή καθώς και το γεγονός ότι στο συ-
γκεκριμένο τμήμα δεν λειτουργούν τομείς.

5. Το αριθμ. 2819/26.4.17 έγγραφο της Πρυτανείας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην 
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή Ηλία 
Κουλαδούρου.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Ηλία Κουλαδούρου του Ανδρέα, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Δια-
τροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνο-
λογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, από «Οργανική Σύνθεση Ενώσεων Βιολογικού 
Ενδιαφέροντος», σε «Οργανική Χημεία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

    Αριθμ. Φ. 146/189/Ζ2/93936 (3)

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει,

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».

2. Την αριθμ. 2052/15.4.2008 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τον διορισμό της Ελένης Ρο-
γδάκη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι-
κείμενο «Λογιστική-Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ Γ΄/494/
27.05.2008).

3. Την από αριθμ. 483/23.3.2017 αίτηση της Καθηγή-
τριας Ελένης Ρογδάκη για τη μεταβολή του γνωστικού 
της αντικειμένου.

4. Την απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης 
(αρ. συν. 14/29.3.2017) του Πανεπιστημίου Αιγαίου η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της ως άνω Καθηγήτριας καθώς και το γεγονός ότι στο 
τμήμα δεν υπάρχουν τομείς.

5. Το αριθμ. 1482/4.4.2017 έγγραφο της Πρυτανείας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά στην μεταβο-
λή γνωστικού αντικειμένου της Καθηγήτριας Ελένης 
Ρογδάκη.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της Ελένης Ρογδάκη του Ιωάννου, Αναπληρώτριας Κα-
θηγήτριας, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, από «Λογιστική- Χρηματοοικονομική», σε «Λο-
γιστική-Ελεγκτική».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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      Αριθμ. Φ. 146/190/93932/Ζ2 (4)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει,

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».

2. Την αριθμ. 336/10.2.2016 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(ΦΕΚ Γ' 265/22.3.2016) για τον διορισμό της Αικατερίνης 
Νικολάου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους-
Μέση Βυζαντινή Περίοδος».

3. Την αριθμ. 215/16.6.16 αίτηση της Καθηγήτριας Αι-
κατερίνης Νικολάου για τη μεταβολή του γνωστικού της 
αντικειμένου.

4. Την από 23.6.16 απόφαση της 11ης συνεδρίασης της 
συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της ως άνω Καθηγήτριας καθώς και τη σύμφωνη γνώμη 
του Τομέα Ιστορίας.

5. Το αριθμ. 1617021753/22.3.2017 έγγραφο της Πρυ-
τανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμέ-
νου της Καθηγήτριας Αικατερίνης Νικολάου.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικει-
μένου της Αικατερίνης Νικολάου του Σωτηρίου, Ανα-
πληρώτριας Καθηγήτριας, του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από «Ιστορία 
του Βυζαντινού Κράτους-Μέση Βυζαντινή Περίοδος» 
σε «Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους-Πρώιμη και Μέση 
Βυζαντινή Περίοδος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

      Αριθμ. Φ. 146/185/12/92597 (5)

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει,

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».

2. Την αριθμ. 8693/10.11.2016 πράξη του Πρύτανη του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το διορισμό του 
Πέτρου Ταραντίλη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Φυτικών 
Προϊόντων» (ΦΕΚ 1281/14.12.2016/τ.Γ').

3. Την αριθμ. 324/10.3.17 αίτηση του Καθηγητή Πέτρου 
Ταραντίλη για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικει-
μένου.

4. Την απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχο-
λής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης (αρ. συν. 
519η/17.3.17) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ-
νου του ως άνω Καθηγητή καθώς και το γεγονός ότι στο 
συγκεκριμένο τμήμα δεν λειτουργούν τομείς.

5. Το αριθμ. 2217/26.4.17 έγγραφο της Πρυτανείας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην 
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή Πέ-
τρου Ταραντίλη.

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 Πέτρου Ταραντίλη του Αναστασίου, Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων 
και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων, 
Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, από «Ανάλυση Φυτικών Προϊόντων», 
σε «Ενόργανη Χημική Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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      Αριθμ. Φ. 146/191/Ζ2/93929 (6)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει,

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».

2. Την αριθμ. 5238/7.10.2004 πράξη του Πρύτανη του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το διορισμό της 
Βιολέτας Κωνσταντίνου-Κόκοτου στη βαθμίδα της Κα-
θηγήτριας πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 
«Οργανική Χημεία με έμφαση στα παράγωγα σακχάρων, 
αμινοξέων και λιπιδίων» (ΦΕΚ 2/11.1.2005/τ. Ν.Π.Δ.Δ.).

3. Το π.δ. 80 «Ίδρυση Σχολών, Κατάργηση Τμήματος 
και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

4. Την από 29.3.17 αίτηση της Καθηγήτριας Βιολέτας 
Κωνσταντίνου-Κόκοτου για τη μεταβολή του γνωστικού 
της αντικειμένου.

5. Την απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχο-
λής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης (αρ. συν. 
520η/6.4.17) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της ως άνω Καθηγήτριας καθώς και το γεγονός ότι στο 
συγκεκριμένο τμήμα δεν λειτουργούν τομείς.

6. Τα αριθμ. 3150/26.4.17 και 3949/16.5.17 έγγραφα 
της Πρυτανείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που αφορούν στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου 
της Καθηγήτριας Βιολέτας Κωνσταντίνου-Κόκοτου.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της Βιολέτας Κωνσταντίνου-Κόκοτου του Νικολάου, Κα-
θηγήτριας πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής 
Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, από «Οργανική Χημεία με 
έμφαση στα παράγωγα σακχάρων, αμινοξέων και λιπιδί-
ων», σε «Οργανική Χημεία, Χημεία Φυσικών Προϊόντων 
και Τρόφιμα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

    Αριθμ. Φ. 146/192/93922/Ζ2 (7)

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει,

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».

2. Την αριθμ. 12660/6.7.2009 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πατρών, για τη μονιμοποίηση του Γεωρ-
γίου Γραμματικόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Φυτών» 
(ΦΕΚ Γ΄/603/31.7.2009).

3. Την αριθμ. 249/7.3.17 αίτηση του Καθηγητή Γεωργί-
ου Γραμματικόπουλου για τη μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών (αρ. 
συν. 9/23.3.2017) του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία 
εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του 
ως άνω Καθηγητή, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του 
Τομέα Βιολογία Φυτών.

5. Το αριθμ. 1432/10601/19.4.2017 έγγραφο της Πρυ-
τανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, που αφορά στην 
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή Γεωρ-
γίου Γραμματικόπουλου.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Γεωργίου Γραμματικόπουλου του Παναγιώτη, Επί-
κουρου Καθηγητή, του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, από 
«Φυσιολογία Φυτών», σε «Φυσιολογία και Οικοφυσιο-
λογία Φυτών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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    Αριθμ. 2/35374/ΔΠΔΑ (8)
Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των 

λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακα-

ταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση 

μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων 

υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ' αυ-

τούς, σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. 4445/2016 

(ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του:
α. Άρθρου 73, παρ. 1 του ν. 4445/16 «Εθνικός Μηχα-

νισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες δι-
ατάξεις (Α' 236)».

β. Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/18-5-2011) «Αναμόρφω-
ση πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γε-
νικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες δια-
τάξεις (Α' 113).

γ. Άρθρου 325, παρ. 2α και 2β του ν. 4072/2012 «Βελ-
τίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική 
μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων 
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α' 86).

δ. Άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ 3/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α' 98).

2. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α' 178).

3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, Σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208).

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

5. Την υπ' αριθμ. 2/35349/8-5-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων 
και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού 
σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων» (Β' 1547).

6. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

7. Την υπ' αριθμ. 3600/3/29-12-2016 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων «Έγκριση σύστασης ειδικού καταπιστευτικού 

λογαριασμού (escrow account) για την επιχορήγηση των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την εκ-
πόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων 
υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος, σε αυτούς».

8. Την υπ' αριθμ. 3610/3/14/27-4-2017 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων «Πρόταση έκδοσης απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προϋποθέσεων βά-
σει των οποίων καθίστανται δικαιούχοι επιχορήγησης 
οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση 
μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδο-
μής ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς, καθώς και 
για τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων και των λεπτομερει-
ών για την εφαρμογή του άρθρου 73 του ν. 4445/2016
(ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016)».

9. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και 
ρύθμισης των ζητημάτων και λεπτομερειών για την 
επιχορήγηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων με σύσταση ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού 
(escrow account), με σκοπό την εκπόνηση μελετών για 
την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων 
γενικού συμφέροντος.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
συνολικού ύψους 7.500.00,00 €, η οποία θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝ-
ΔΡΟΜΕΣ και για την οποία έχει γίνει σχετική πρόβλεψη, 
αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη 
διαδικασία επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) από πόρους του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για 
την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων 
γενικού συμφέροντος», ως εξής:

1. Δικαιούχοι της επιχορήγησης:
Ως δικαιούχοι της επιχορήγησης ορίζονται όλοι 

οι δήμοι της Χώρας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 
10.000 κατοίκων, καθώς και οι ορεινοί Δήμοι, όπως 
αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α' 87), άνω των 10.000 κατοίκων. Για τον υπολο-
γισμό του πληθυσμού λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία 
του μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

2. Αντικείμενο και σκοπός της επιχορήγησης:
Η Επιχορήγηση των Δήμων από το Ταμείο Παρακα-

ταθηκών και Δανείων, μέσω ειδικού καχαπιστευτικού 
λογαριασμού (escrow account), και έχει ως σκοπό την 
εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έρ-
γων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος.
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Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη:
Α) Των δικαιούχων Ο.Τ.Α.
- για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών,
- για την ωρίμανση του έργου, στο οποίο αφορά η 

μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των 
επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσης αυτού.

Β) Του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:
- για τη σύνταξη υποδείγματος μελέτης και τευχών 

δημοπράτησης, που στοχεύουν στην προτυποποίηση 
κατηγοριών έργων υποδομής, ή γενικού συμφέροντος, 
από τρίτους φορείς μέσω προγραμματικών συμβάσεων 
που θα συναφθούν για το σκοπό αυτό με το Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων καθώς και

- για την υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4α της παρούσας.

Η επιχορήγηση ανά Δήμο ως προς το στοιχείο Α' δεν 
μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 85.000 ευρώ.

3. Διαδικασία υποβολής πρότασης για επιχορήγηση:
Για την επιχορήγηση μελετών τηρείται η παρακάτω 

διαδικασία:
α. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκδίδει 

πρόσκληση προς τους δικαιούχους, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, για την κατάθεση 
προτάσεων για ένταξη μελέτης ή μελετών στο πρόγραμ-
μα επιχορήγησης. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο 
χρόνος υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς 
και λοιπές λεπτομέρειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

β. Ο δικαιούχος καταρτίζει και υποβάλλει στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων πρόταση για επιχορήγηση 
μελέτης ή μελετών με σκοπό την ωρίμανση και εκτέλεση 
έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, κατόπιν 
σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού του Συμβουλίου.

γ. Η ανωτέρω πρόταση συνοδεύεται από τεχνικό δελ-
τίο της μελέτης και του έργου, στο οποίο αφορά η με-
λέτη, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα παρακάτω στοιχεία:

• Τίτλο της μελέτης, σύντομη περιγραφή, τον προϋπο-
λογισμό της μελέτης, την περιληπτική τεκμηρίωσή της, 
τη σκοπιμότητα του έργου και την προτεραιότητά του, 
επαρκώς αιτιολογημένη, για την εξυπηρέτηση αναγκών 
υποδομής ή γενικότερου συμφέροντος.

• Την αναθέτουσα αρχή για την ανάθεση της μελέτης.
• Λοιπά στοιχεία ωριμότητας του έργου, στο οποίο 

αναφέρεται η μελέτη.
• Στοιχεία για την χρηματοδότηση του έργου και ει-

δικότερα:
αα. τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από 

το ΕΣΠΑ, από ίδιους πόρους του δήμου, από δανεισμό 
ή από άλλες πηγές.

ββ. Στις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση του έργου 
θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του δικαιούχου ή άλλες 
πηγές εκτός ΕΣΠΑ, θα προσδιοριστούν επακριβώς από 
το Δήμο, με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου 
ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της Οικονομικής 
Επιτροπής αυτού, τόσο το ύψος των πόρων αυτών ανά 
πηγή χρηματοδότησης, όσο και ο προβλεπόμενος τρό-
πος εκταμίευσής τους.

4. Διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
α. Καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου Πα-

ρακαταθηκών και Δανείων για την υποστήριξη αυτού 
στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, στη 
μηχανογραφική επεξεργασία τους και την παρακολού-
θηση της επιχορήγησης αναλαμβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε στετική προγραμμα-
τική σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτής και του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

β. Κάθε πρόταση Δήμου και το αντίστοιχο Τεχνικό 
Δελτίο του έργου, υποβάλλεται από το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία την 
αξιολογεί και στη συνέχεια συντάσσει σχετική έκθεση επί 
αυτής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση 
σε αυτήν του σχετικού φακέλου.

5. Διαδικασία έγκρισης των προτάσεων
Η πρόταση εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμεί-

ου Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού ληφθεί υπόψη 
το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και ειδικότερα:

α. η έκθεση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
β. η εξασφάλιση/ύπαρξη χρηματοδότησης για το σχε-

διαζόμενο έργο,
γ. η μέσω αυτού εξυπηρέτηση αναγκών υποδομής ή 

γενικότερου συμφέροντος,
δ. η έγκαιρη εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά 

η μελέτη, από το δικαιούτο, σύμφωνα με αυτά που πε-
ριγράφονται στην παρ. ε του άρθρου 6 της παρούσας.

6. Διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης
α. Στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακατα-

θηκών και Δανείων έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ. 
3600/3/29-12-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του 
ν. 4072/2012 και της υπ' αριθμ. 2/35349/8-5-2012 από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών, άτοκος δεσμευμένος 
λογαριασμός (escrow account) ποσού 7.500.000 ευρώ, 
όπως αυτό έτει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 
Τ.Π. και Δανείων οικονομικής τρήσης 2017 στον Κωδικό 
ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΕΣ και έτει εγκριθεί.

β. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την 
παρούσα απόφαση ορίζεται καταθέτης, χειριστής και 
μεσεγγυούχος του ποσού της επιχορήγησης και χορη-
γείται σ' αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να 
προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν στην 
ειδική σύμβαση που θα συνταχθεί για το σκοπό αυτό 
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ήτοι του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων (καταθέτης και μεσεγγυ-
ούχος) και των δικαιούχων.

γ. Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, όπως προσδιορί-
ζονται στο άρθρο 1 της παρούσας, προσχωρούν στους 
όρους της ειδικής σύμβασης δια της υπογραφής σχετι-
κής δήλωσης προσχώρησης.

δ. Με τη σύμβαση αυτή ορίζονται ιδίως τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων από τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαρια-
σμού, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτού, το κόστος του Ταμείου για την παρο-
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χή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράμματος, 
το οποίο δε συνδέεται με τη συνήθη και τρέχουσα δρα-
στηριότητά του καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτού

ε. Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορη-
γούμενη μελέτη, θα πρέπει να έτει ολοκληρωθεί μέσα 
στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδό-
τησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα 
παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

  Ι

    Αριθμ. φ/1/4349 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-

πικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλά-

δας (ΟΕΕ) για το Β' εξάμηνο 2017.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176/Α') «Μισθο-

λογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις».

β) Της υπ' αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκυκλίου του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπεται.

γ) Του ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως του Οικονομι-
κού Επιστημονικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (ΦΕΚ 295/
τ.Α΄/27-12-1980) όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/28-9-1984) και ισχύει.

δ) Του π.δ. 546/1988 «Οργανισμός Οικονομικού Επι-
μελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 257/τ.Α΄/17-11-1988).

2. Την απόφαση της Λ/95/10-1-2017 συνεδρίασης της 
Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. για την ανάγκη αντιμε-
τώπισης των αυξημένων, εκτάκτων και επειγουσών υπη-
ρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από την διοικητική 
στήριξη των οργάνων του Ο.Ε.Ε. (συνεδριάσεις Κεντρικής 
Διοίκησης, εκδηλώσεις, επιτροπές, κ.λπ.).

3. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογι-
σμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για το 
έτος 2017, ο οποίος δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, αποφασίζει:

1. Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης με αμοιβή, πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής 
απασχόλησης, μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μη-
νιαίως, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31 
Δεκεμβρίου 2017 για είκοσι (20) υπαλλήλους του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

2. Η δαπάνη που προκύπτει από την υπερωριακή 
απασχόληση του ως άνω προσωπικού του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000 €) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονο-
μικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

3. Η διαπίστωση της πραγματοποίησης της υπερω-
ριακής εργασίας γίνεται με βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

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

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

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

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