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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Ανάθεση καθηκόντων καταχώρισης στα βιβλία
μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά φύλλα των Υποθηκοφυλακείων Μυκόνου και
Χώρας Άνδρου.

3

Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/
ΟΙΚ.8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των
Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών
λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο
σήμα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισμός του τύπου,
του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων,
των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής
του» (Β’ 476/17-02-2017).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 146/237/Z2/35843
(1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-

Αρ. Φύλλου 1089

δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 114 Α΄),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄),
γ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
δ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,
ε. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων...
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),
στ. Του π.δ. 125/16 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 27461/15.9.2017 πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
για το διορισμό του Γεωργίου Καζάκου, στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Κτηνιατρική Χειρουργική-Εντατική Θεραπεία» (ΦΕΚ
Γ΄1025/16.10.2017 ).
3. Την αριθμ. 310/20.11.2017 αίτηση του Καθηγητή
Γεωργίου Καζάκου για τη μεταβολή του γνωστικού του
αντικειμένου.
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής (αρ. συν. 562/19.12.2017) του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή,
καθώς και της (αρ. συν. 11/23.11.17 ) σύμφωνης γνώμης
του Τομέα Κλινικών.
5. Το αριθμ. 13862/5.2.2018 έγγραφο της Πρυτανείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που
αφορά στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Γεωργίου Καζάκου.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Γεωργίου Καζάκου του Μιχαήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
από «Κτηνιατρική Χειρουργική-Εντατική Θεραπεία», σε
«Κτηνιατρική Χειρουργική-Αναισθησιολογία και Εντατική
Θεραπεία».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. 12582

(2)

Ανάθεση καθηκόντων καταχώρισης στα βιβλία
μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά φύλλα των Υποθηκοφυλακείων Μυκόνου
και Χώρας Άνδρου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971 «Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων
του α.ν. 153/1967 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (Α΄ 9), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 32 του
ν. 4456/2017 (Α΄ 24), και τροποποιήθηκε με τα άρθρα
44 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) και 62 του ν. 4509/2017
(Α΄201).
2. Τα προεδρικά διατάγματα 111/3-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Χώρας Άνδρου σε έμμισθο» (Α΄ 142) και 114/4-8-2017 «Μετατροπή
του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μυκόνου σε
έμμισθο» (Α΄ 143).
3. Την αριθμ. 69209 οικ/29-9-2017 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με θέμα την ανάθεση καθηκόντων καταχώρισης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα
κτηματολογικά φύλλα στους Προϊσταμένους των γραμματειών των οικείων Ειρηνοδικείων ή Πρωτοδικείων (Β΄
3428, καθώς και διόρθωσης σφαλμάτων αυτής Β΄ 3651),
διαπιστώνουμε:
Την ανάθεση καθηκόντων καταχώρισης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά φύλλα
στους δικαστικούς υπαλλήλους των οικείων Ειρηνοδικείων στα κάτωθι έμμισθα Υποθηκοφυλακεία, ως εξής:
α) στο έμμισθο Υποθηκοφυλακείο/Μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο Μυκόνου:
-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γραμματέας
του Ειρηνοδικείου Μυκόνου,
β) στο έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χώρας Άνδρου:
-ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΙΣΗ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, Γραμματέας του
Ειρηνοδικείου Άνδρου.

Τεύχος Β’ 1089/27.03.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Β/οικ/17654/932
(3)
Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/
ΟΙΚ.8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των
Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών
λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο
σήμα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισμός του τύπου,
του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων,
των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής
του» (Β’ 476/17-02-2017).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία των αρχών ελέγχου κυκλοφορίας
των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές
και άλλες διατάξεις»,
β) της παρ. 2 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 του
ν. 711/1977 (Α’ 284) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων», όπως τελευταία προστέθηκε με την παρ. 8 του
άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’) «Ρυθμίσεις
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις»,
γ) της παραγράφου 4δ του άρθρου 17 του ν. 3534/2007
«Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/23.02.2007),
δ) του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομία, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ε) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) της αριθμ. 4402/88/24-1-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» (Β΄127),
ι) της αριθμ. 20871 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153/29-03-2017) κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της Απόφασης
προκειμένου η αξία του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου

Τεύχος Β’ 1089/27.03.2018
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Σήματος (ΗΑΣ) να καλύπτει το κόστος κατασκευής και
λειτουργίας του συστήματος και να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός.
3. Την ανάγκη οι φορείς χορήγησης να διατηρούν αξιόπιστο μητρώο ανενεργών ηλεκτρονικών ετικετών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1) Την τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/
ΟΙΚ.8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ.
αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων
Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς και
καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων
χορήγησής του» (Β’ 476), ως εξής:
1.1) Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Η αξία του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, καθορίζεται από τον κάθε φορέα χορήγησης, με αντίτιμο
που δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ευρώ και με ελάχιστο
που δεν θα είναι κατώτερο του ποσού των σαράντα (40)
ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων., επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Φ.Δ.Χ. ή του
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Τ.Λ.Δ.Χ. και καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης
έγκυρου ΗΑΣ.
2) Στο τέλος του στοιχείου (στ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Σε κάθε περίπτωση αλλαγής Φορέα Χορήγησης, ο νέος
Φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και με επίσημο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, κ.λπ.) τον
προηγούμενο Φορέα ο οποίος και καθιστά εντός δύο
(2) εργάσιμων ημερών την αρχική ηλεκτρονική ετικέτα
ανενεργή, ενημερώνοντας το αρχείο «Ανενεργές Ηλεκτρονικές Ετικέτες».
3) Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. Γ456/
ΟΙΚ.8061/487/17 απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ.
αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων
Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς και
καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων
χορήγησής του» (Β’ 476).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Τεύχος Β’ 1089/27.03.2018

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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• 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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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.

• 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02010892703180008*

