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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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Διόρθωση σφάλματος στην οικ. 6983/85785/
1.6.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2002/12.06.2017
(τεύχος Β΄).

11

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μετονομασία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
(Σ.Δ.Ε.) Παλλήνης σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
(Σ.Δ.Ε.) Αγίας Παρασκευής.

Αρ. Φύλλου 2189

2

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 1ου Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 68/23.3.2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τυρνάβου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2039/
τ.Β΄/13.06.2017.

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

4

Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης
τριών (3) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών
Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αριθμ. Κ1/101433
(1)
Μετονομασία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
(Σ.Δ.Ε.) Παλλήνης σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Αγίας Παρασκευής.

5

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πειραιώς.

6

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λαμιέων.

7

Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
του 16ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη σύνταξη
της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης καθώς και της
έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

8

Αναγνώριση του νερού με την εμπορική επωνυμία «διαμάντι» της Εταιρείας Παυλίδης Ύδραμα
Α.Ε. από την πηγή υδροληψίας με ονομασία «Γεώτρηση Διαμάντι», στην περιοχή Πετρούσσας της
Δ.Ε. Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε.
Δράμας, ως Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατάλληλο
για δίαιτα πτωχή σε νάτριο, χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.
2049/Α321/30.05.2017 απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2018/τ.Β΄/13.06.2017.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 του ν. 2525/1997
(Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθ. 26, παρ.1 και άρθ. 27 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις 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 Α΄ 98).
4. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181Α/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
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Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
6. Το π.δ. 125/5-11-2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. πρωτ. 5953/23-06-2014 (ΦΕΚ 1861Α/
08-07-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
8. Την αριθμ. πρωτ. 201408/Υ1 (ΦΕΚ 3818 Β/28-11-2016)
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη.
9. Την αριθμ. πρωτ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ
Β΄ 2168).
10. Την αριθμ. πρωτ. 1610/08-04-2008 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ
Β΄ 665).
11. Το από 13-7-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
12. Την αριθμ. 54391/29-03-2017 εισήγηση της ΓΔΟΥ.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Παλλήνης σε «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
(Σ.Δ.Ε.) Αγίας Παρασκευής», λόγω μεταφοράς-μεταστέγασης της έδρας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
Παλλήνης, από τον Δήμο Παλλήνης (3ο Γυμνάσιο Παλλήνης) στο Δήμο Αγίας Παρασκευής στο 3ο Γυμνάσιο
Αγίας Παρασκευής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 102175/Ν1
(2)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 1ου Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α/1-09-1977).
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2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(ΦΕΚ 18/τ.Α/ 25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου
του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του
άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15-05-2014)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 49 του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α/
04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 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»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β/3-04-2013).
4. Την αριθμ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών...
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β/12-12-2012).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/125705/Δ5/10-09-2013
(ΦΕΚ 284/τ.Β΄/10-2-2013) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου «ΔΟΥΚΑ
ΑΘΗΝΑ».
6. Την από 28-3-2016 αίτηση της Δούκα Αθηνά.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 6952/16-5-2017 πιστοποιητικό
από το ΓΕΜΗ Πειραιά.
8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/40374/1-7-2016 διατύπωση
θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
9. Το π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Β΄/29-8-2014).
10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/125705/
Δ5/10-09-2013 (ΦΕΚ 284/τ.Β΄/10-2-2013) υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ ως προς τη δυναμικότητα των νηπίων και το διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στη Δούκα Αθηνά άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ-
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παίδευσης- Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για δύο (2)
αίθουσες διδασκαλίας, δυναμικότητας είκοσι επτά (27)
νηπίων και είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων αντίστοιχα.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ζαΐμη 1921, στην Ελευσίνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 102169/Ν1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
Ο 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 άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 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 Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου 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 διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/135668/Δ5/24-09-2013
(285 Β΄/10-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου «ΚΑΡΑΠΑΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ».
6. Την από 17-05-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου.
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7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/49806/13-09-2016 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/135668/
Δ5/24-09-2013 (285 Β΄/10-02-2014) άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου ως προς τον αριθμό των νηπίων, ως
ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην
ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο,
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κλαδέου
14, στην Πάτρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Δ23/25279/1346
(4)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης
τριών (3) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) 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).
β) Του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες
διατάξεις.

22008

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/
1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
ε) Των παρ.1 και 2 εδ.δ'του άρθρου 7 του ν. 3106/2003
(ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
στ) Της παρ.1 εδ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
(ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών,
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».
ζ) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α΄) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
2. Το π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29-8-2014) «Οργανισμός
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».
3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση....
Ασφαλίσεων».
4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρων... Υφυπουργών».
5. Την με αρ. Υ28 (ΦΕΚ 2168/Β΄/2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ1310Β΄)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
7. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με αριθμ. Γ.Π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/
τ.Β/10-4-2012).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.
9.Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών.
10. Το αριθμ. πρωτ. 4209/1-6-2017 έγγραφο του
Ε.Κ.Κ.Α που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική
πιστοποίηση, 3 Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
αποφασίζουμε:
Την Πιστοποίηση του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με
αναπτυξιακή υστέρηση Π.Ε. Σάμου με διακριτικό τίτλο
«Η ΜΕΛΙΣΣΑ», με έδρα τη Σάμο
Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως
φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Σύλλογος Ευ Ζω με τον Καρκίνο με διακριτικό τίτλο
«Ευ Ζω με τον Καρκίνο» με έδρα στο Ηράκλειο.
Την Ανανέωση Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως
φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
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• Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων με έδρα στα Ιωάννινα.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 47880
(5)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πειραιώς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (Α΄ 208).
β) 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).
γ) Του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων» (Α΄114).
δ) του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
4. Τη με αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
5. Το με αριθμ. πρωτ. 14739/1120/5.4.2017 έγγραφο
του Δημάρχου Πειραιώς.
6. Τη με αριθμ. 1826/2.3.2017 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιώς περί
υπάρξεως πίστωσης και τη με αριθμ. 137/30.3.2017 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 75Υ2ΩΞΥ-ΧΦΝ) περί Ανάληψης υποχρέωσης και
διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης και
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
ετήσια δαπάνη ύψους δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ, η οποία γα το τρέχον έτος ανέρχεται
σε 3.600 ευρώ και θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού Δήμου Πειραιώς οικείου
οικονομικού έτους (ΚΑΕ 00.6131.03. «Αμοιβή για πρακτική άσκηση δικηγόρων»), αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη
Νομική Υπηρεσία του Δήμου Πειραιώς σε δύο (2) άτομα,
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με
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δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών,
κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και αποδοχή αυτής από
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν
την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε
ασφαλιστικές κρατήσεις - πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος - και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε
ημερολογιακού μηνός.
Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιώς, εντός δέκα (10) ημερών από
την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης
στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ)
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό
και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι πληρούν
τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια
κλήρωση που θα διενεργείται στο Δήμο Πειραιώς με την
παρουσία των ενδιαφερόμενων. Τα ονοματεπώνυμα των
επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του
ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα
με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης
και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των
απασχολούμενων υποψηφίων δικηγόρων θα είναι ο
Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Η αμοιβή των
ασκούμενων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιώς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 47917
(6)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λαμιέων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (Α΄ 208).
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β) 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).
γ) Του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
δ) Του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
4. Τη με αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
5. Το με αριθμ. 578/2016 απόσπασμα πρακτικού της
20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Τις ανάγκες του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λαμιέων.
7. Τη με αριθμ. 6552/8.2.2017 βεβαίωση περί ύπαρξης
πίστωσης καθώς και τη με αριθμ. 26602/5.5.2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης και
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
ετήσια δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200)
ευρω, η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 2.400
ευρω, ποσό που θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων
οικείου οικονομικού έτους (ΚΑΕ: 10.6041.0001 «..., Αποζημίωση Ασκουμένων,..»), αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο
Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, σε ένα
(1) άτομο.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του σε έξι (6) μήνες
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6)
μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (παράγραφος
5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013). Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε
ασφαλιστικές κρατήσεις, πλην της παρακράτησης φόρου
εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.
Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την
επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής
πρόσκλησης στην σελίδα του Δήμου Λαμιέων.
Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση,
σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι της προβλεπόμενης μιας θέσης, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια
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κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Λαμιέων,
με την παρουσία των ενδιαφερόμενων. Το όνομα του
επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερησίας απασχόλησης
του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και
άσκησης του απασχολούμενου υποψηφίου δικηγόρου
είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. Η αμοιβή του ασκούμενου
θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικού του
Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 45284
(7)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
του 16ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών
ρυθμίσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης».
β) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
γ) Του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και
ε) Του π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ.Α΄210).
2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ 315/3.5.2017 έγγραφο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1151/
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20.4.2017 έγγραφο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 936/5.5.2017 έγγραφο του Αρείου Πάγου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6109/24.4.2017 του
Εφετείου Αθηνών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 6600/
ΑΣ 27520/6.6.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών.
3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση
σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις του 16ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής
έκθεσης καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών
ρυθμίσεων.
Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται
από τους:
1. Διομήδη Κυριλλόπουλο του Μιχαήλ, Σύμβουλο της
Επικρατείας, ως Πρόεδρο,
2. Σοφία Καρυστηναίου του Εμμανουήλ, Αρεοπαγίτη,
3. Δημήτριο Κωστάκη του Ιωάννη, Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
4. Γεώργιο Χριστοδούλου του Βασιλείου, Πρόεδρο
Εφετών Αθηνών,
5. Ζηνοβία - Χάιδω Σταυρίδη του Κωνσταντίνου, Νομική Σύμβουλο Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών, με αναπληρωτή τον Ηλία
Καστανά του Νικολάου, Νομικό Σύμβουλο Β΄ στην ίδια
ως άνω Υπηρεσία,
6. Μαρία Ρωσσίδη του Φωτίου, Ειδική Σύμβουλο στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την
Καλλιόπη Τσικνάκη του Επαμεινώνδα, Ειδική Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως
μέλη.
Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Γεωργία Σκορδά του
Ιωάννη, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Οκτωβρίου
2017.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. Δ.Γ1δ/ 23692
(8)
Αναγνώριση του νερού με την εμπορική επωνυμία «διαμάντι» της Εταιρείας Παυλίδης Ύδραμα
Α.Ε. από την πηγή υδροληψίας με ονομασία «Γεώτρηση Διαμάντι», στην περιοχή Πετρούσσας
της Δ.Ε. Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης,
Π.Ε. Δράμας, ως Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο, χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28.8.2014) περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α/9.11.1983) «Όροι εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών
μεταλλικών νερών (άρθρο 1 παρ. 2)», όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Υ2 /οικ.329/
1998 (ΦΕΚ114/Β/12.2.1998).
3. Την Α1β/Γ.Π.86484/16/23-3-2017 απόφαση του
Υπουργού Υγείας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την αναγνώριση νερών ως Φυσικών Μεταλλικών
Νερών κατά το «άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ
163/Α/9.11.1983)».
4. Την από 28.4.2015 αίτηση της εταιρείας «Παυλίδης
Ύδραμα ΑΕ».
5. Τα με αριθμ. πρωτ. 1412/24-2-2016 και 3399/
10-10-2016 έγγραφα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε.
Δράμας, με τα οποία διαβιβάστηκαν τα συμπληρωματικά
στοιχεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Αναγνώρισης
Φυσικών Μεταλλικών Νερών.
6. Τα με αριθμ.102/26.6.2015, 106/23.5.2016, 110/
8.2.2017 και 111/12.5.2017 πρακτικά της Επιτροπής που
προβλέπεται από το π.δ. 433/1983 (άρθρο 1 παρ.2) με τα
οποία η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την αναγνώριση του νερού με την εμπορική επωνυμία «διαμάντι»
ως φυσικού μεταλλικού νερού.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την αναγνώριση του νερού με την εμπορική επωνυμία
«διαμάντι» της εταιρείας Παυλίδης Ύδραμα Α.Ε. από την
πηγή υδροληψίας με την ονομασία «Γεώτρηση Διαμάντι», στην περιοχή Πετρούσσας της Δ.Ε. Προσοτσάνης
του Δήμου Προσοστσάνης της Π.Ε. Δράμας, ως Φυσικό
Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο,
χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, γιατί πληροί όλες τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το π.δ. 433/1983
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφορικά με τους
όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των
φυσικών μεταλλικών νερών.
Η ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

22011

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 2049/Α321/30.05.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2018/τ.Β΄/13.06.2017, διορθώνονται:
α. στη σελίδα 20302, στη β΄ στήλη,
στον 3ο στίχο,
το εσφαλμένο:
“… βεβαίωσης προόδου εργασιών ανακατασκευής...”
στο ορθό:
“… βεβαίωσης περαίωσης εργασιών ανακατασκευής...”
και στον 12ο στίχο, το εσφαλμένο:
“… πιστοποιητικού εέγχου κατασκευής...”
στο ορθό:
“… Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής...”
β. στη σελίδα 20306, στην α΄ στήλη, στον 17ο στίχο,
και στη σελίδα 20308, στη β΄ στήλη, στον 2ο στίχο,
το εσφαλμένο:
“… βεβαίωσης προόδου εργασιών Επισκευής...”
στο ορθό:
“… βεβαίωσης περαίωσης εργασιών επισκευής...”
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(10)
Στην οικ. 6983/85785/1.6.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2002/
12.06.2017 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 20146 στην Β΄ στήλη,
στον 14° στίχο από το τέλος (υπό στοιχείο 5) διορθώνεται
το εσφαλμένο «των Νομών Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας»,
στο ορθό «των Νομών Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας,
Φθιώτιδας και Φωκίδας».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
Ι

(11)
Στην αριθμ. 68/23.3.2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2039/τ.Β΄/13.06.2017, στη σελίδα 20447,
στον 6ο στίχο, στο θέμα της απόφασης, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
“.... του Δήμου Λίμνης Τυρνάβου.”
στο ορθό:
“.... του Δήμου Τυρνάβου.”
Η ίδια διόρθωση γίνεται και στη σελίδα 20441, στην
α΄ στήλη, στα περιεχόμενα (13ος στίχος).
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

22012
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*02021892706170008*

