
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την 
επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντί-
δας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης».

2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» του Δήμου Αριστοτέλη του 
Ν. Χαλκιδικής.

3 Αντιστοίχιση θέσης ευθύνης των Κέντρων Πρόλη-
ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοι-
νωνικής Υγείας του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 
(ΦΕΚ Α’ 103), ως ισχύει, όπως αυτή ορίζεται στο 
καταστατικό σύστασης αυτών, που δημοσιεύεται 
στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου, 
στις Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ του Ορ-
γανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και 
εκάστου Κέντρου Πρόληψης και στις εγκεκριμέ-
νες, από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προδιαγραφές στελέχωσής 
τους, με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015.

4 Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμα-
κα για την ηπατίτιδα C (απευθείας δρώντα αντιϊικά).

5 Ένταξη του Σαμαρά Ανδρέα του Παναγιώτη μέ-
λους ΕΤΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνιστώ-
μενη οργανική θέση στην κατηγορία ΕΔIΠ, στη 
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 141311/Ζ1 (1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την 
επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φρο-
ντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 

1351/1983 (ΦΕΚ Α' 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α' 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά-
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α') 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195 Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α'), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2029/1993 (ΦΕΚ 57 Α').

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α') «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

11. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α') «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

12. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') «Ανασύσταση και 
μετονομασία .... Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

13. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

14. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

15. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β') κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο 
επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε 
με τις με αρ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β') και 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β') κοινή υπουργική 
απόφαση.

16. Τη με αρ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β') κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

17. Τη με αρ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

18. Τη με αρ.130 /2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Κέ-
ντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής Δήμου Θέρμης» , η οποία διαβιβάστηκε με τα με 
αρ. πρωτ. 36257/6-3-2017/Ζ1/Κ.Π. ΥΠ.Π.Ε.Θ και51440/
24-3-2017/Ζ1/Κ.Π. ΥΠ.Π.Ε.Θ έγγραφα.

19. Τη με αρ. πρωτ. 893/23-02-2017 βεβαίωση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προ-
σώπου «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» για τη δέσμευση 
της οικονομικής πίστωσης.

20. Την υπ' αρ. πρωτ. 1159/06/02/2017 (ΑΔΑ:7ΛΗΞΟΚ76-
Φ6Φ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγω-
γής Δήμου Θέρμης» για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης.

21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνι-
κής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δή-
μου Θέρμης», ύψους 4468,56 ευρώ (8 θέσεις χ 186,19 
ευρώ χ3 μήνες)για το έτος 2017 και 17.874,24 ευρώ (8 θέ-

σεις χ 186,19 ευρώ χ12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα 
πέντε οικονομικά έτη από τους ΚΑΕ 156041 και 156054 .

22. Τη με αρ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ/58/2017 εισήγηση της 
ΓΔΟΥΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε οκτώ (8) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων, ανά εξάμηνο, σε 
χρονικό διάστημα μιας πενταετίας, στο Ν.Π.»Κέντρα Κοι-
νωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 
Δήμου θέρμης». Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. 
στο ανωτέρω Ν.Π. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με 
ημερομηνία έναρξης από 01-10-2017. Οι αποζημιώσεις 
και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ν.Π. «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγω-
γής Δήμου θέρμης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας 
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Ζ1/141238 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» του Δήμου Αριστοτέλη του 
Ν. Χαλκιδικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α' 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α' 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α') 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195 Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α'), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2029/1993 (ΦΕΚ 57 Α').
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7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α') «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

11. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α') «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

12. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') «Ανασύσταση και 
μετονομασία .... Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

13. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

15. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β') κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο 
επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε 
με τις με αρ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β') και 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β') κοινή υπουργική 
απόφαση.

16. Τη με αρ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β') κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

17. Τη με αρ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

18. Τη με αριθμό 19/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» του Δήμου Αριστοτέλη του Ν. Χαλκιδικής.

19. Την από 11-03-2017 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» του Δήμου 
Αριστοτέλη του Ν. Χαλκιδικής, για τη δέσμευση της οι-
κονομικής πίστωσης.

20. Τις με αρ. πρωτ. 190/03-03-2017 και 191/3-3-2017 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» του Δήμου 
Αριστοτέλη του Ν. Χαλκιδικής, για τη δέσμευση της οι-
κονομικής πίστωσης.

21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» του Δή-
μου Αριστοτέλη του Ν. Χαλκιδικής, ύψους 1.117,14 ευρώ 
για το έτος 2017 και 4.468,56 ευρώ περίπου για καθένα 
από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη (Κ.Α.Ε 10.6041.02 
και 10.6054.02).

22. Τη με αρ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ 59/2017 εισήγηση της 
ΓΔΟΥΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕ-
ΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» του Δήμου Αριστοτέλη του 
Ν. Χαλκιδικής. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για 
το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο 
αρχίζοντας από 01-10-2017.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΗ» του Δήμου Αριστοτέλη του Ν. Χαλκιδικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας 
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

        Αριθμ. Α4γ/ 64337 (3)
Αντιστοίχιση θέσης ευθύνης των Κέντρων Πρό-
ληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του άρθρου 61 του 
ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α' 103), ως ισχύει, όπως αυτή 
ορίζεται στο καταστατικό σύστασης αυτών, που 
δημοσιεύεται στα οικεία βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου, στις Προγραμματικές Συμβάσεις 
μεταξύ του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών 
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και εκάστου Κέντρου Πρόληψης και 
στις εγκεκριμένες, από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προδια-
γραφές στελέχωσής τους, με τις προβλεπόμε-
νες από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν. 4354/2015 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.1 και 5 και 35 του:
α) ν. 4354 /2015 (ΦΕΚ Α' 176) με θέμα «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

β) των άρθρων 60 παρ.4 και 99 του ν. 4139/2013 
(Α' 74) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 
διατάξεις»,

γ) του άρθρου 61 παρ. 4 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α' 103) 
«Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210) με θέμα «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α' 208) με θέμα «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
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ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) με θέμα «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την από 16-5-2014 Προγραμματική Σύμβαση για τη 
λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Θ-ΚΒΣ).

6. Τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Οργα-
νισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και εκάστου 
Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

7. Τις εγκεκριμένες προδιαγραφές στελέχωσης των 
Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών-Κέντρων Πρό-
ληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινω-
νικής Υγείας από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών 
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) κατά εφαρμογή της υποπαραγράφου 3.3 της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 «Υποχρεώσεις και Δικαιώ-
ματα των συμβαλλόμενων μερών» του ως άνω (7) σχε-
τικού και το Απόσπασμα πρακτικού No 22/22-12-2003 
του Δ.Σ. του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.
ΝΑ.) -θέμα 5ον : «Προδιαγραφές στελέχωσης ΚΠ-Σχέδιο 
Προγραμματικής Σύμβασης-Σχέδιο απόφασης ΔΣ Αστι-
κής Εταιρείας κ.λπ.»- παράγραφο (α).

8. Τα δημοσιευμένα στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρω-
τοδικείου, καταστατικά σύστασης των Κέντρων Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

9. Την αρ. πρωτ. Β2.α/οικ.40935/30-5-2017 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

10. Το με αρ. πρωτ. 4491/6-4-2017 έγγραφο του Ορ-
γανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

11. Το με αρ. πρωτ. 1726/9-2-2017 έγγραφο του Οργανι-
σμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) με θέμα «Πρότα-
ση του Οργανισμού σχετικά με την χορήγηση Επιδόματος 
θέσης Ευθύνης στους Υπευθύνους των Κέντρων Πρόλη-
ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας» με συνημμένο την απόφαση του θέματος 9 της 
181ης/7.02.2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού.

12 . Το με αρ.πρωτ. 2/32351/ΔΕΠ/22-6-2016 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα ως άνω 9 και 12 
σχετικά, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κάτωθι αντιστοίχιση θέσης ευθύνης, 
σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης των Κέντρων 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχο-
κοινωνικής Υγείας, που δημοσιεύεται στα οικεία βιβλία 
εταιρειών του Πρωτοδικείου, τις Προγραμματικές Συμ-
βάσεις μεταξύ του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών 
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και εκάστου Κέντρου Πρόληψης και τις εγκε-

κριμένες, από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προδιαγραφές στελέχωσης 
τους, με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 16 του ν. 4354/2015:

Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η των Κέντρων Πρόλη-
ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινω-
νικής Υγείας με τον/την Προϊστάμενο/μένη Τμήματος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. Γ5(α)/οικ.63406 (4)
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα 
φάρμακα για την ηπατίτιδα C (απευθείας δρώ-
ντα αντιϊικά). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 

(ΦΕΚ 6/Α΄/26-01-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (31/Α'), «Διαρθρω-

τικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

Γ. Του ν. 4052/2012 (41/Α'), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' «Ρύθμιση θε-
μάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων 
φορέων».

Δ. Του ν. 4213/2013 (261/Α'). «Προσαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις».

Ε. Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 127 του ν. 4249/2014 
(73/Α').

ΣΤ. Του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (29/Α'), «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

Ζ. 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 ( 98/Α').

Η. Του π.δ. 106/2014 (173/Α'), «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως ισχύει.

O. Του π.δ. 73/2015 (116/Α'), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

Ι. Του π.δ. 24/2015 (20/Α'), «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων» 24/2015 (20/Α΄).
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Ια. Του ν. 4446/2016 (Α 240) « Πτωχευτικός Κώδικας, Δι-
οικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής απο-
κάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ηλε-
κτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 
και λοιπές διατάξεις».

Ιβ. Της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4472/2017 (Α'74), 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
των διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσο-
πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-
2021 και λοιπές διατάξεις».

Ιγ. Την παράγραφο 6 άρθρου 51 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 
78Α΄/26.04.2016) (επιβολή διοικητικής ποινής αποκλει-
σμού από τη θετική λίστα επιβάλλεται και σε κάτοχο 
ΚΑΚ, ο οποίος δεν προσέρχεται ενώπιον της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης).

2. Την Α1β/Γ.Π.οικ.3899 (94/Β') υπουργική απόφαση 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο-
γραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».

3. Την υπ' αριθμ. Α1β/ΓΠ.οικ. 12298 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 81/
17.02.2016) υπουργική απόφαση δυνάμει της οποίας 
συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.

4. Την υπουργική απόφαση υπ'αριθμ. οικ. Γ5/63587 
(ΦΕΚ Β' 1803/20.08.2015), «Μηχανισμός αυτόματων επι-
στροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 
2016, 2017 και 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το με αρ. πρ. οικ. 3220/04-08-2017, έγγραφο του 
Υπουργού Υγείας.

6. Την υπ' αριθ. 618 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
(συνεδρίαση 376/31.05.2017).

7. Το με αρ. πρωτ. Γ31/135/ 01.06.2017 έγγραφο του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ με θέμα: «Εισήγηση για εφαρμογή κλειστού 
προϋπολογισμού για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C 
(απευθείας δρώντα αντιϊικά)».

8. Το Β2β/Γ.Π. 61814/10-08-2017, έγγραφο της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο: 
«Από το περιεχόμενο της αναφερόμενης στο θέμα από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του φορέα και του κρατικού προϋπολογι-
σμού. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν υπέρβαση των ορίων 
της φαρμακευτικής δαπάνης τόσο των Νοσοκομείων 
όσο και του ΕΟΠΥΥ δεν επιβαρύνει πρόσθετα ούτε τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε τον προϋπολογισμό των 
ανωτέρω φορέων, λόγω ενεργοποίησης του μηχανισμού 
αυτόματης επιστροφής (CLAW BACK)», αποφασίζουμε:

1. Την εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού, συνο-
λικού ύψους 67,6 εκατομμυρίων ευρώ, για τα Άμεσα 
Αντιϊικά Δρώντα φάρμακα HARVONI, EXVIERA, VIEKIRAX, 
ZEPATIER, EPCLUSA, SOVALDI (για το συγκεκριμένο φάρ-
μακο αφορά μόνο στο γονότυπο 2) τα οποία συμμετείχαν 
στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την θεραπευτική 
κατηγορία της ηπατίτιδας C όπως ορίζεται από το άρ-

θρο 3 του ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄ 252/2013), για τα οποία 
έχει υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ των αντί-
στοιχων Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας/Φαρμακευτικών 
Εταιρειών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, διάρκειας δεκατεσσάρων 
(14) μηνών με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου 2017.

2. Από την 1η Ιουλίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρί-
ου 2017, το ποσό του ανωτέρω κλειστού προϋπολογι-
σμού ορίζεται αναλογικά στο ποσό των 28,97 εκατομ-
μυρίων ευρώ, ενώ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 
2018 έως και 31η Αυγούστου 2018 ορίζεται αναλογικά 
στο ποσό των 38,63 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ανωτέρω 
κλειστός προϋπολογισμός διαιρείται σε 14 ισόποσα 
μηνιαία τμήματα εκ των οποίων τα πρώτα έξι (6) μηνι-
αία τμήματα (ήτοι από 1η Ιουλίου 2017 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2017) θα αφαιρεθούν από το τμήμα του 
συνολικού προϋπολογισμού της ετήσιας εξωνοσοκο-
μειακής φαρμακευτικής δαπάνης, όπως αυτός έχει ορι-
στεί με την υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. οικ. Γ5/63587 
(ΦΕΚ Β' 1803/20.08.2015), που αφορά το β' εξάμηνο του 
έτους 2017, τα επόμενα έξι (6) μηνιαία τμήματα (ήτοι 
από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 30η Ιουνίου 2018) από 
το τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της ετήσιας 
φαρμακευτικής δαπάνης που αφορά το α' εξάμηνο του 
2018 και τα δύο (2) μηνιαία τμήματα (ήτοι από 1η Ιουλίου 
έως 31η Αυγούστου 2018) από το τμήμα του συνολικού 
προϋπολογισμού της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης 
που αφορά το β' εξάμηνο του 2018.

3. Κατά την λήξη της ανωτέρω περιόδου των δεκατεσ-
σάρων (14) μηνών, ήτοι κατά την 31η Αυγούστου 2018, 
θα εξευρίσκεται τυχόν υπέρβαση του κλειστού προϋπο-
λογισμού επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης (εκτελεσμέ-
νες συνταγές ΕΟΠΥΥ) που προκύπτει από τα ακόλουθα 
στοιχεία: (1) εκ των συμφωνημένων, που ήδη υπερκα-
λύπτουν τις νομοθετημένες εκπτώσεις, τελικών τιμών 
ανά συσκευασία και (2) εκ των πραγματικών στοιχείων 
κατανάλωσης των εν λόγω φαρμάκων που έχουν αποδε-
δειγμένα αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 
των δεκατεσσάρων (14) μηνών. Το ποσό της υπέρβασης 
όπως αυτό εξευρίσκεται ανωτέρω επιμερίζεται σε κάθε 
φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας 
με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη 
δαπάνη του κλειστού προϋπολογισμού.

Το ποσό της συνολικής υπέρβασης βεβαιώνεται από 
τον ΕΟΠΥΥ και καταβάλλεται από τον ΚΑΚ στο τέλος της 
χρονικής διάρκειας της συμφωνίας.

4. Στον κλειστό προϋπολογισμό δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της υπ' αριθ. Γ5(α)/οικ. 50389 (ΦΕΚ 2254 Β΄/
30.06.2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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       Αριθμ. 5738 (5)
Ένταξη του Σαμαρά Ανδρέα του Παναγιώτη μέ-
λους ΕΤΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνι-
στώμενη οργανική θέση στην κατηγορία ΕΔIΠ, 
στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκη-
σης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως τεχνο-

λογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο 
Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».

2. Τη Φ. 120.61/75/54435/Β2/19.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ-
ΑΜ9-63Ω) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την 
οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του ως Πρύτανη 
του Πολ. Κρήτης, ως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
87056/Ζ1/30-5-2016 απόφαση της Αναπληρώτρι-
ας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΔΑ: ΨΔ7Ι4653ΠΣ-771), καθώς και το άρθρο 2 του ν. 
4473/2017 (ΦΕΚ 78/30.5.2017 τ.Α΄) με το οποίο παρατά-
θηκε η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων 
διοίκησης των ΑΕΙ έως 30.11.2017.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄/195/6-9-2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων», και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω 
νόμου όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32/11-2-2014) 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», και 
ειδικότερα το άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθ-
μίσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, παράγραφος 3 «Ειδικές κατηγορίες 
διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.».

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/ 
2014 (ΦΕΚ Α΄/118/15-5-2014) όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 
Α΄/83/11-5-2016).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 
83/Α΄/11.5.2016).

7. Την υπ' αριθμ. 126603/Ζ2/29.7.2016 εγκύκλιο της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση 
και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και 
στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄/83) «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις 
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. καιΕ.ΤΕ.Π.» (ΑΔΑ: 
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/ 
2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15.2.2017).

9. Την υπ' αριθμ. 59950/Ζ2/6.4.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρ-
μογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 του ν. 4452/2017 
(ΦΕΚ Α΄/17) διατάξεων, που αφορούν στις κατηγορίες προ-
σωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων  Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας» (ΑΔΑ: ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α΄/1-5-2016).
11. Τη διαπιστωτική πράξη Πρύτανη 1050/11.11.2016, 

ΦΕΚ 3964/Β΄/12.12.2016 «Κατάταξη μελών ΕΤΕΠ σε βαθ-
μίδες σύμφωνα με το ν. 4386/2016».

12. Τη με αριθμό πρωτ. 1163/27.6.2016 αίτηση ένταξης 
στην κατηγορία ΕΔIΠ του μέλους ΕΤΕΠ Ανδρέα Σαμαρά.

13. Την πράξη 1175/28.6.2017 του Κοσμήτορα της 
Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης περί συ-
γκρότησης τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

14. Την εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 
με αριθμ. πρωτ. 1196/7.7.2017.

15. Την απόφαση της 10/18.7.2017 συνεδρίασης της 
Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Δι-
οίκησης.

16. Τα στοιχεία του Προσωπικού Μητρώου του Ανδρέα 
Σαμαρά του Παναγιώτη, ο οποίος με την πράξη Πρύτανη 
3972/30.5.2014, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1849/
τ.Β΄/7.7.2014, εντάχθηκε από θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου, σε θέση ΕΤΕΠ και ανέλαβε καθήκοντα 
στις 15.7.2014 και ο οποίος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης από το Τμήμα Μηχανικών Παρα-
γωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

17. Την πράξη Πρύτανη αριθμ. 4012/22.5.2017 η 
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1978/8.6.2017 τ.Β', με 
την οποία εντάχτηκε ο Σαμαράς σε κενή οργανική 
θέση ΕΤΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Δι-
οίκησης.

18. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται κενές οργανικές θέ-
σεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ 
κατηγορίας στο Ίδρυμα.

19. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με αρ.πρωτ. 70418/28.4.2017 και 
το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ.πρωτ. 
2/240009/29.3.2017, διαπιστώνουμε:

Ότι ο Ανδρέας Σαμαράς του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών που υπηρετεί σε θέση μέλους Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Πολυτεχνείο 
Κρήτης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με 
γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύει η Σχολή Μηχανικών Παρα-
γωγής και Διοίκησης εντάσσεται σε συνιστώμενη, με 
μετατροπή της θέσεως του, οργανική θέση Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας 

ΑΔΑ: ΨΘΞ0465ΦΥΟ-0ΥΔ
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ΠΕ στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
με ταυτόχρονη κατάργηση της οργανικής θέσης ΕΤΕΠ 
που κατείχε ως εξής:

Ανδρέας Σαμαράς του Παναγιώτη, κλάδου/ειδικότητας 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Χανιά, 29 Αυγούστου 2017

Ο Πρύτανης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ  

ΑΔΑ: ΨΘΞ0465ΦΥΟ-0ΥΔ
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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 ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 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 ∆ηµοσίου 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

ΑΔΑ: ΨΘΞ0465ΦΥΟ-0ΥΔ


