
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με ΜΦΠΑΔ.

2 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.

3 Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός μελών άμισθης 
γνωμοδοτικής επιτροπής στη θεματική περιοχή 
των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών, για την 
οργάνωση διδακτορικών σπουδών από Τμήματα 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

4 Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός μελών άμισθης 
γνωμοδοτικής επιτροπής στη θεματική περιο-
χή των τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών 
και τροφίμων, για την οργάνωση διδακτορικών 
σπουδών από Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων.

5 Ανάκληση απόφασης μεταφοράς της υπαλλήλου 
του ΕΦΚΑ ΣΑΓΩΝΑ ΒΑΪΑΣ στον ΕΟΠΥΥ.

6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 
Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016 υπουργι-
κής απόφασης «Έγκριση καταστατικού του Νο-
μικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επω-
νυμία “Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)”» (Β’ 4214).

7 Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ 
αριθμ. Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτή-
των Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργί-
ας αυτών κ.λπ.» υπουργική απόφαση (Β’ 125), όπως 
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 165497/N1 (1)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με ΜΦΠΑΔ.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
… 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου 
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έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατά-
ξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ ζ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (3057 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. 34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.» 
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την με αρ. πρωτ. 
84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. 024880/02-06-2016 απόφαση 
του Δήμου Αμαρουσίου για χορήγηση άδειας Παιδικού 
Σταθμού στη Φωτεινού Σταυρούλα.

6. Την με αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (1157 Β΄).

7. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΕΘ 53018/Ν1/30-03-2018 
αίτημα της ενδιαφερόμενης.

8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/35338/24 -08 -2018 απόφα-
ση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Xορηγούμε, από το σχολικό έτος 2018-2019, στη Φω-
τεινού Σταυρούλα άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο 
δυναμικότητας έντεκα (11) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΦΩΤΕΙΝΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Τάκη 
Χρυσοχέρη 6 στο Μαρούσι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 163530/Ν1 (2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής... 2013-2016».

2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/142801/Δ5/04-10-2013 
(281 Β’/10-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
2ου Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑ-
ΓΕΝΝΗΣΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ» στην 
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ - Δ. ΑΝΤΩ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», η οποία τροποποιήθηκε με την με 
αριθμ. πρωτ. 92541/Δ1/11-06-2015 (1329 Β΄/ 02.07.2015) 
υπουργική απόφαση.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 106326/Ν1/27-06-2018 αίτηση 
του Αντωνόπουλου Δημητρίου, νομίμου εκπροσώπου 
της προαναφερόμενης εταιρείας.

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’/05-11-2016) διορισμού 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Ανακαλούμε - μετά από αίτηση του νομίμου εκπρο-
σώπου - από το σχολικό έτος 2018 - 2019 την με αριθμ. 
πρωτ. Φ.2.ΓΑ/142801/Δ5/04.10.2013 (281 Β’/ 10.02.2014) 
άδεια ίδρυσης του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης «2oυ Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου- ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ» της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ -
Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», το οποίο λειτουργεί στην οδό 
Χρυσανθέμων 11, στις Αφίδνες Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 165346/Ζ1 (3)
Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός μελών άμισθης 

γνωμοδοτικής επιτροπής στη θεματική περιοχή 

των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών, για την 

οργάνωση διδακτορικών σπουδών από Τμήματα 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρ. 30 του ν. 4485/2017 «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

β. Της παρ. 25 του άρθρ. 2 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση 
θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

γ. Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

δ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης... .και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.  63/2005 (Α’ 98).
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2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31) και το π.δ. 125/2016 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 210).

3. Την αριθμ. 59095/Ζ1/16-4-2018 υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών για την οργά-
νωση διδακτορικών σπουδών από Τμήματα TEI» (Β’ 1360)

4. Την αριθμ. Φ.1/Γ/216/114639/Β1/9-7-2018 εισήγηση 
του άρθρ. 24 του ν. 4270/2014, από την οποία προκύπτει 
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, άμισθης γνωμοδοτικής επιτροπής 
από μέλη ΔΕΠ στην επιστημονική θεματική περιοχή τε-
χνολογικών επιστημών μηχανικών, με αντικείμενο την 
εισήγηση για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών 
από Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω επιτροπή και ορίζουμε 
τα μέλη της ως ακολούθως:

α. Κουρκουλής Σταύρος του Κυριάκου, Καθηγητής 
ΕΜΠ, με ΑΔΤ: ΑΚ 568612 ως Πρόεδρος.

β. Θεοδωρίδης Ιωάννης του Χρήστου, Καθηγητής Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, με Α.Δ.Τ: AB 276455, ως μέλος.

γ. Κούγκολος Αθανάσιος του Γεωργίου, Καθηγητής 
ΑΠΘ, με Α.Δ.Τ: Χ427593, ως μέλος.

δ. Κρεστενίτης Ιωάννης του Νικολάου, Καθηγητής 
ΑΠΘ, με Α.Δ.Τ: AB 680550, ως μέλος.

ε.Τριάντης Δήμος του Αναστασίου, Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α., 
με Α.Δ.Τ: ΑΚ 766564, ως μέλος.

Η γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από έναν 
εκ των κάτωθι:

1. Ζωϊτοπούλου Βασιλική του Μιλτιάδη, Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυ-
ξης του ΥΠΠΕΘ.

2. Γιαννακάκη Ελένη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμέ-
νη του Τμ. Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης 
Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

3. Καλδή Μαρία του Ευστρατίου, υπάλληλο του Τμ. Β’ 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής 
και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

4. Κουμπουλή Κωνσταντίνο - Άννα του Αντωνίου, υπάλ-
ληλο του Τμ. Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης 
Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

Γ. Σκοπός της επιτροπής είναι η τεκμηριωμένη γνωμο-
δότηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, για την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε 
Τμήματος TEI για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών, 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των 
αντίστοιχων αιτημάτων και εκθέσεων.

Δ. Η επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορί-
ζει και άλλους τόπους συνεδρίασης ή και τη συνεδρίαση 
μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. 165336/Ζ1 (4)
Σύσταση - Συγκρότηση- Ορισμός μελών άμισθης 

γνωμοδοτικής επιτροπής στη θεματική περιο-

χή των τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών 

και τροφίμων, για την οργάνωση διδακτορικών 

σπουδών από Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυμάτων.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρ. 30 του ν. 4485/2017 «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

β. Της παρ. 25 του άρθρ. 2 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση 
θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

γ. Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45).

δ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης... και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.  63/2005 (Α’ 98).

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και θρησκευμάτων» (Α’ 31) και το π.δ. 125/2016 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 210).

3. Την αριθμ. 59095/Ζ1/16-4-2018 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών για την 
οργάνωση διδακτορικών σπουδών από Τμήματα TEI» 
(Β’ 1360).

4. Την αριθμ. Φ.1/Γ/216/114639/Β1/9-7-2018 εισήγη-
ση του άρθρ. 24 του ν. 4270/2014, από την οποία προ-
κύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, άμισθης γνωμοδοτικής επιτροπής από 
μέλη ΔΕΠ στην επιστημονική θεματική περιοχή τεχνολογι-
κών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων με αντικείμενο 
την εισήγηση για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών 
από Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω επιτροπή και ορίζουμε 
τα μέλη της ως ακολούθως:

α. Νεκτάριος Παναγιώτης του Αθανασίου, Καθηγη-
τής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, με Α.Δ.Τ: ΑΖ 
582016,ως Πρόεδρος.

β. Κατής Νικόλαος του Ιωάννη, Καθηγητής ΑΠΘ, με 
Α.Δ.Τ: Χ261953, ως μέλος.

γ. Νάνος Γεώργιος του Δημητρίου, Καθηγητής Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ: Ρ912319, ως μέλος.

δ. Τσαντίλη Ελένη του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 574796, 
ως μέλος.

ε. Ταραντίλης Πέτρος του Αναστασίου, Καθηγητής Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθήνας,με Α.Δ.Τ: ΑΕ 620558,ως μέλος.
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Η γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από έναν 
εκ των κάτωθι:

1. Ζωϊτοπούλου Βασιλική του Μιλτιάδη, Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυ-
ξης του ΥΠΠΕΘ.

2. Γιαννακάκη Ελένη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμέ-
νη του Τμ. Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυν-
σης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του 
ΥΠΠΕΘ.

3. Καλδή Μαρία του Ευστρατίου, υπάλληλο του Τμ. Β’ 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής 
και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

4. Κουμπουλή Κωνσταντίνο - Άννα του Αντωνίου, 
υπάλληλο του Τμ. Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Δι-
εύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του 
ΥΠΠΕΘ.

Γ. Σκοπός της επιτροπής είναι η τεκμηριωμένη γνωμο-
δότηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, για την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε 
Τμήματος TEI για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών, 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των 
αντίστοιχων αιτημάτων και εκθέσεων.

Δ. Η επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορί-
ζει και άλλους τόπους συνεδρίασης ή και τη συνεδρίαση 
μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 50942/Δ1/17527 (5)
Ανάκληση απόφασης μεταφοράς της υπαλλήλου 

του ΕΦΚΑ ΣΑΓΩΝΑ ΒΑΪΑΣ στον ΕΟΠΥΥ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. των άρθρων 17, 23, 25 και 26 του ν. 3918/2011 

«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και με-
ταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), 
του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 «Κοινωνική οικονομία 
και κοινωνική επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 216 Α΄), του άρθρου 10 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) 
και του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄).

1.2. Του άρθρου 51 και 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο 
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφα-
λιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α΄).

1.3. Της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρι-
κός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 241 Α΄).

1.4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

1.5. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (ΦΕΚ 168 Α΄).

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

1.7. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

2. Την με αριθμ.οικ.: 44549/Δ9/12193/8-10-2015 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθμ.οικ.: 54051/Δ9.14200/22-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ 3801 Β΄).

3. Την αριθμ. Φ.90380/13612/Δ9/4408/12-04-2017 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Μεταφορά 
προσωπικού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ) στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (ΦΕΚ 1429 Β΄).

4. Την από 13-09-2017 αίτηση της ΣΑΓΩΝΑ ΒΑΪΑΣ, 
για ανάκληση της μεταφοράς του από τον ΕΦΚΑ στον 
ΕΟΠΥΥ.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού καθώς και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ 
και του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Ανακαλείται η αριθμ. Φ.90380/13612/Δ9/4408/ 
12.04.2017 απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας 
κατά το μέρος που αφορά τη μεταφορά της ΣΑΓΩΝΑ 
ΒΑΪΑΣ, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ).

Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.90380/13612/Δ9/4408/ 
12.04.2017 (ΦΕΚ 1429 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,  
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υγείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Αριθμ. 40613/Δ1.14236 (6)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 

Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016 υπουργι-

κής απόφασης «Έγκριση καταστατικού του Νομι-

κού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυ-

μία “Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)”» (Β’ 4214).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 72 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) «Ασφαλι-

στικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση 
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων -Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις» με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 1 
του άρθρου 86 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

β) των άρθρων 86 και 89 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφα-
λιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 85), όπως ισχύουν.

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

3. Την αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/2153/22-12-2016 
απόφαση «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώ-
που Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανι-
κών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» 
(Β’ 4214).

4. Το 9174/4-6-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο 
μας διαβιβάστηκαν προτάσεις για τροποποίηση του 
καταστατικού του Ταμείου οι οποίες ελήφθησαν με την 
55/30-5-2018 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ στην 7η Συ-
νεδρίασή του.

5. Το Φ.80000/31472/883/22-6-2018 έγγραφο παρο-
χής απόψεων επί των προτάσεων τροποποίησης του 
καταστατικού του ΤΜΕΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του 
Υπουργείου μας.

6. To 12513/19-7-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ «Αναγκαίες 
Τροποποιήσεις - Συμπληρώσεις του καταστατικού του 
ΤΜΕΔΕ».

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

Την τροποποίηση και συμπλήρωση των παρακάτω άρ-
θρων της αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/2153/22-12-2016 
υπουργικής απόφασης «Έγκριση καταστατικού του 
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυ-
μία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β’ 4214), ως εξής:

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), καλούμενο 
εφεξής και χάριν συντομίας «Ταμείο», το οποίο ιδρύθηκε 
με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4387/2016, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και έχει ως αντικείμενο την εγγυοδοσία και 
πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα ΤΣΜΕΔΕ 
του τέως ΕΤΑΑ. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Ταμείου η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και 
στη γλώσσα της χώρας με την οποία αυτό συναλλάσ-
σεται. Ειδικά για την αγγλική γλώσσα η επωνυμία του 
θα είναι «Engineers and Public Works Contractors Fund 
(TMEDE)».

Β. Η παρ. 7 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η είσπραξη των εισφορών - πόρων ενεργείται με 

καταβολή σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Ταμείου. Για τις 
καθυστερούμενες εισφορές - πόρους του Ταμείου εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων. Τίτλο για την βεβαίωση και είσπραξη αποτελεί 
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε., η οποία εμπεριέ-
χει ή/και στην οποία επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα 
οικονομικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την οφειλή. Πριν 
την έκδοση της οικείας απόφασης της Δ.Ε. επιδίδεται από 
την αρμόδια υπηρεσία κλήση προς τον οφειλέτη για την 
παροχή εγγράφως των απόψεων του εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών.

Η απόφαση της Δ.Ε. επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή 
στον οφειλέτη, ο οποίος μπορεί να την προσβάλλει με 
ένδικα μέσα ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικα-
στηρίων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/ 
2153/22-12-2016 υπουργική απόφαση (Β’ 4214).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/οικ.76152 (7)
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων της 

υπ’ αριθμ. Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμο-

διοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου 

λειτουργίας αυτών κ.λπ.» υπουργική απόφαση 

(Β’ 125), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθη-

κε και ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2071/1992 «Διοί-

κηση του ΕΚΑΒ» (Α’ 125), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).

3. Την αριθμ. Υ25/06.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» 
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 2144), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. Β2α/οικ. 75367/3.10.2018 εισήγηση 
της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας.

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 687/27.9.2018 έγγραφο από το 
Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
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6. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Στην περ. 1 της παρ. Β., του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του 
ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» 
Υ.Α (Β’ 125), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ που συγκαλεί ο Αντι-
πρόεδρος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εφαρ-

μόζεται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985, όπως ισχύει με 
τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4486/2017».

Κατά τα λοιπά το ως άνω άρθρο, παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ



 

 

 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ55052 Τεύχος Β’ 4509/15.10.2018

*02045091510180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,




