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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός Προϊσταμένης στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πάτρας και Υποδιευθύντριας στο Αρσάκειο
Δημοτικό σχολείο Πάτρας.

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ Ευτύχη του Μαρίνου χιλίων εξακοσίων
(1.600) λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για το χερσαίο και πλωτό μέσο του Λιμεναρχείου Θήρας.

3

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση
ακραίων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις - χαλαζοπτώσεις) την 12.01.2019 στο Δήμο
Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4

Τροποποίηση πρυτανικής πράξης καθορισμού
γνωστικών αντικειμένων μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22399/Ν1
(1)
Ορισμός Προϊσταμένης στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πάτρας και Υποδιευθύντριας στο Αρσάκειο
Δημοτικό σχολείο Πάτρας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 4/1936 (47/τ.Α’/24.1.1936) «Περί των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»,
β) των άρθρων 34 και 37 του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί
Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών
Οικοτροφείων»,
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γ) των άρθρων 12, 13 και 62 παρ. 7 του ν. 1566/1985
(Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν,
δ) του άρθρου 30, παρ. 4, του ν. 2009/1992 (Α’ 18),
«Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις»,
ε) των άρθρων 22, παρ. 1, 6, 7, 9, 10 και 11, και 30,
παρ. 4 έως 6, του ν. 4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
στ) των Δ/28816/1980 (Β’ 1018), Δ/33042/1980
(Β’ 1099), Δ/2264/1981 (Β’ 79), Δ/15366/1981 (Β’ 348),
Φ.10/1898/Δ5/2009 (Β’ 780) και Φ.10/96952/Δ5/2011
(Β’ 2059) υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες καθορίζεται η οργανική σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210), «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
η) του π.δ. 8/2018 (Α’ 31), «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το αριθμ. 8691/01-08-2018 (ΕΙΣ ΚΠ 134228/Ν1/
08-08-2018) έγγραφο της ΔΠΕ Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 2509/17-07-2018 εισήγηση της Φ.Ε.
3. Το αριθμ. 9391/09/2018 (ΕΙΣ ΚΠ 148294/Ν1/6-8-2018)
έγγραφο της ΔΠΕ Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάστηκε η
αριθμ. 2676/31-08-2018 εισήγηση της Φ.Ε.
4. Την αριθμ. 20/17-09-2018 πράξη του Κεντρικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Π.Ε.).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού., αποφασίζουμε:
Ορίζουμε για το σχολικό έτος 2018-2019 ως Προϊσταμένη του Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πάτρας την Διονυσία
Αγγελοπούλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60, και ως Υποδιευθύντρια του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας
την Αφροδίτη Λεολέη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ Ευτύχη του Μαρίνου χιλίων εξακοσίων
(1.600) λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για το χερσαίο και πλωτό μέσο του Λιμεναρχείου Θήρας.
Με την 2824.76/4479/2019/21-01-2019 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθ.
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από
02-11-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ Ευτύχη του Μαρίνου χιλίων εξακοσίων (1.600)
λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για το χερσαίο και πλωτό
μέσο του Λιμεναρχείου Θήρας, συνολικής αξίας τριών
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (#3.200#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Α. 1057
(3)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση
ακραίων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις - χαλαζοπτώσεις) την 12.01.2019 στο
Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (A’ 114),
όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (A’ 238), όπως ισχύει, με τις οποίες
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλ-
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λει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το
Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α’ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α’-Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
6. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’ 968) απόφαση του
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β’ 3696) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.
10. Την 341/21.01.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:6ΠΟΓ46ΜΚ6Π-Π11), με
την οποία κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας έως και 12.04.2019 ο Δήμος Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
11. Το αριθμ. 1502/31.01.2019 έγγραφο αίτημα του Δημάρχου Ευρώτα προς τον Υπουργό Ευκλείδη Τσακαλώτο
και την Υφυπουργό Αικατερίνη Παπανάτσιου με θέμα «Αίτημα για παράταση καταβολής οφειλών δημοτών μας».
12. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική
και οικονομική ζωή στον ανωτέρω Δήμο.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 12.04.2019 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση
(έδρα) στο Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που λήγουν ή
έληξαν από 12.01.2019 μέχρι και την 12.04.2019. Έως την
ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα,
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 12.04.2019 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 12.01.2019
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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Αριθμ. 5939
(4)
Τροποποίηση πρυτανικής πράξης καθορισμού
γνωστικών αντικειμένων μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016.
2. Την αριθμ. 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣΨ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
3. Τις από 05.11.2018 αποφάσεις της Κοσμητείας της
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
4. Την προηγούμενη γνώμη του Τομέα Επικοινωνιών,
Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της ως
άνω Σχολής.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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6. Την αριθμ. 74253/14.12.18 διαπιστωτική πράξη του
Πρύτανη ΕΜΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6094/τ.Β’/
31.12.2018.
7. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατωτέρω.
Τροποποιούμε την αριθμ. 74253/14.12.18 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη ΕΜΠ που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 6094/τ.Β’/31.12.2018 και αφορούσε τον καθορισμό
γνωστικών αντικειμένων των μελών ΕΔΙΠ Νικόλαου
Βουδούκη του Φραγγούλη και Περιστέρας Μπαζιάνα
του Αχιλλέα, που υπηρετούν στη Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μόνο ως προς τον Τομέα,
λόγω εσφαλμένης αναγραφής, από «Τομέα Ηλεκτρικής
Ισχύος» σε «Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται 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.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02004871902190004*

