
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/ 
19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
«Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρη-
ση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό 
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 
20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443).

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    122120 ΕΞ 2020 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/ 

19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-

κών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την 

τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κε-

ντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των 

άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196) και 
ισχύει,

β) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112),

γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

στ) της υπ’ αρ. 338/2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα την 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Ζαββό (Β’ 3051),

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 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/19.6.2019 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων 
σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης 
στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των 
άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 73900/ΕΞ2019/2.7.2019 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2718).

3. Την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 
2018 (Α’ 196/2020), καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων με καταληκτική ημερομηνία την 31 
Οκτωβρίου 2020.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 
67343/EΞ2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομικών (Β’ 2443), όπως ισχύει, ως εξής:

«Άρθρο 8
Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία κα-
ταχώρισης όλων των υπόχρεων προσώπων ορίζεται η 
31.12.2020».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/ 
19.6.2019 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 73900/
ΕΞ2019/2.7.2019 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Αριθμ. Φ. 146/122/Z2/144703 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

β. Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 258).

γ. Του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ε. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση,.... μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός της 
αρμοδιότητάς τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-
τήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ζ. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

η. Το υπό στοιχεία 94774/Γ2/8-6-2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού: «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

θ. Την υπ’ αρ. 59/7.2.2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων»

2. Την υπό στοιχεία Φ 21/130907/Ζ2/23.8.2019 από-
φαση της Υπουργού Παιδείας για τον καθορισμό του 
γνωστικού αντικειμένου της Μαρίας Μανώλα, Επίκου-
ρης Καθηγήτριας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού 
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε «Ιτα-
λική Γλώσσα και Βιωματικές Προσεγγίσεις Λογοτεχνίας» 
(Β’ 3397).

3. Την από 1.6.2020 αίτηση της καθηγήτριας Μαρίας 
Μανώλα για τη μεταβολή του γνωστικού της αντικει-
μένου.

4. Την από 28.7.2020 απόφαση της 9ης συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού 
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία 

εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της ως 
άνω Καθηγήτριας καθώς και την από 28.7.2020 απόφαση 
της συνεδρίασης του Τομέα Τουρισμού - Επιχειρήσεων 
Τουρισμού και Φιλοξενίας.

5. Το υπ’ αρ. 61384/11.9.2020 έγγραφο της Πρυτανεί-
ας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που αφορά στη 
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Μαρίας Μανώλα.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της Μαρίας Μανώλα του Νικολάου, επίκουρης καθηγή-
τριας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από «Ιταλική Γλώσ-
σα και Βιωματικές Προσεγγίσεις Λογοτεχνίας» σε «Ιτα-
λική Τουριστική Ορολογία και Βιωματικές Προσεγγίσεις 
Λογοτεχνίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. Φ. 146/123/Z2/144717 (3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

β. Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 258).

γ. Του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ε. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση,.... μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός της 
αρμοδιότητάς τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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ζ. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

η. Το υπό στοιχεία 94774/Γ2/8-6-2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

θ. Την υπ’ αρ. 59/7.2.2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

2. Την υπό στοιχεία Φε1/8644/9.10.2017 πράξη της 
Πρύτανη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας για τον διορισμό του Απόστολου Μπελού-
κα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Μικροβιολογία» του Τμήματος Ιατρικών 
Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό-
νοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Γ’ 1099).

3. Την από 15.9.20 αίτηση του καθηγητή Απόστολου 
Μπελούκα για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικει-
μένου.

4. Την από 2.10.2020 απόφαση της 16ης συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή 
του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή, κα-
θώς και την από 18.9.2020 απόφαση της συνεδρίασης 
του Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων.

5. Το υπ’ αρ. 71970/7.10.2020 έγγραφο της Πρυτανεί-
ας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που αφορά στη 
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Κωνσταντίνου 
Νίνου.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Κωνσταντίνου Νίνου του Δημητρίου, επίκουρου κα-
θηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, από «Μέθοδοι Ανάλυσης Ψηφιακών 
Δεδομένων με Εφαρμογές στην Ηλεκτρονική και Βιοϊα-
τρική Τεχνολογία» σε «Αναγνώριση Προτύπων ιατρικών 
εικόνων και μελέτη υλικών για το σχεδιασμό ιατρικών 
απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02047802910200004*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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,




