
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/ 
Β΄/2016) υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες σχε-
τικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκεί-
ου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

2 Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α΄, Β΄ 
και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.

3 Ένταξη Μελών διδακτικού προσωπικού της Εθνι-
κής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

4 Συμμετοχή ελληνόγλωσσου προσωπικού της Ευ-
ρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 
(EASO) στην Υπηρεσία Ασύλου.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών στον RAZA ASAD του 
ANWAR.

6 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στον (επ.) RAHMAN (ον.) ZILLUR του Abdul Gofur.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 4492/
06.06.2018 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2804/τ.Β΄/13.07.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.251/138819/Α5 (1)
Τροποποίηση της Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/ 

Β΄/2016) υπουργικής απόφασης «Διαδικασί-

ες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενι-

κού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το 

ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθη-

κε και ισχύει». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 

193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του 
ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/
Β΄/2016) υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες σχετικά 
με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το 
σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που 
θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει».

4. Την σχετική απόφαση του Ι.Ε.Π. (Απόσπασμα Πρα-
κτικού 24/31-05-2018) για τις αλλαγές στον τρόπο αξι-
ολόγησης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης 
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρω-
πιστικών Σπουδών στις πανελλαδικές εξετάσεις.

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/303/138226/Β1/23-08-2018 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/ 
Β΄/2016) υπουργική απόφαση «Διαδικασίες σχετικά με 
τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύ-
στημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που 
θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει», ως ακολούθως:

Άρθρο
ΜΟΝΟ

Το Κεφάλαιο «Α. Αρχαία Ελληνικά» μετά την παρ. 2 του 
άρθρου 3 της αριθμ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/Β΄/2016) 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Α. Αρχαία Ελληνικά
Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Εσπερινού Γενικού Λυκείου (μάθημα Ομάδας Προσα-
νατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) ισχύουν τα εξής:

1. Δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες αποσπά-
σματα διδαγμένου κειμένου 12 - 20 στίχων με νοηματική 
συνοχή και τους ζητείται να απαντήσουν σε:

i) Μία (1) ερώτηση κατανόησης με την οποία ζητεί-
ται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του κειμένου και να 
αντλήσουν βασικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο 
κείμενο. Η ερώτηση μπορεί να διαιρείται σε δύο υπο-
ερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου 
(σωστού ή λάθους, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, 
συμπλήρωσης κενών κλπ) ή ανοικτού τύπου.

ii) Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να ανα-
φέρονται σε ιδέες/αξίες/προβλήματα, σε στάσεις/ήθος/
χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/κοινωνικό/
πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή/
σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέματα, 
με βάση το απόσπασμα.

iii) Μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου που αναφέρεται 
στο γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο, 
στον συγγραφέα ή στο έργο του.

iv) Μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύν-
δεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της 
σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή 
σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

v) Δίνεται παράλληλο κείμενο στη νέα ελληνική, διδαγ-
μένο ή αδίδακτο, από την αρχαία ή νεότερη ελληνική 
γραμματεία, και καλούνται να απαντήσουν σε μία (1) 
ερώτηση ερμηνευτική, με την οποία ζητείται να συγκρί-
νουν το παράλληλο με το πρωτότυπο κείμενο.

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής δια-
λέκτου 12 - 20 στίχων στερεότυπης έκδοσης με νοηματι-
κή συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο 
σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου δίνονται 
εξωκειμενικές πληροφορίες απαραίτητες για την κατα-
νόηση του κειμένου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:
i) Να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος του κειμέ-

νου από τέσσερις έως έξι στίχους.
ii) Να απαντήσουν σε μια ερώτηση κατανόησης που 

αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου.
iii) Να απαντήσουν σε μια (1) ερώτηση γραμματικής, 

η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.
iv) Να απαντήσουν σε μια (1) ερώτηση συντακτικού 

(π.χ. αναγνώριση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων 
δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός 
μέρους του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του 
διάσταση), η οποία μπορεί να επιμερίζεται σε δύο υπο-
ερωτήματα.

3. Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τί-
θεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο 
κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκατο-
ντάβαθμης κλίμακας.

Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο δι-
δαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο, κρίνεται σκόπιμο 
να αξιοποιείται ποικιλία τύπων ασκήσεων/ερωτήσεων. 
Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξε-
τάσεις έτους 2019.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Aυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 139454/Δ2 (2)
Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α΄, Β΄ 

και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 και της υπο-

περίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 
του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολο-
γιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3) Το π.δ. με αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5) Την αριθμ. 36/23-08-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύ-
πτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 
Φ.1/Γ/309/138661/Β1/24-08-2018 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ 
και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας - 

Κοινού Προγράμματος Ώρες

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα και Γραμματεία 5

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2

Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2

Μαθηματικά2 Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
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Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2

Φυσικές 
Επιστήμες3

Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2

Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θε-
σμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 3

Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες 2
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 33
Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 4 Ώρες
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2
Καλλιτεχνική Παιδεία4 (Εικαστικά ή Μουσική 
ή Στοιχεία Θεατρολογίας) 2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος 35 
ώρες

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας - 
Κοινού Προγράμματος Ώρες

Ελληνική 
Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία 2

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2

Μαθηματικά2 Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2

Φυσικές 
Επιστήμες3

Φυσική 2
Χημεία 2

Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία 2
Θρησκευτικά 2
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσική Αγωγή 1
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη 
και Πολιτική Επιστήμη)

2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος 
Ομάδας Προσανατολισμού 5

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες
Φυσική 3
Μαθηματικά 2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος 
Ομάδας Προσανατολισμού 5

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες

Θρησκευτικά 1

Νέα Ελληνικά5

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική 
Λογοτεχνία 1

Ιστορία 2
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
Βιολογία 2
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5
Ιστορία 3
Λατινικά 3
Λογοτεχνία 2
Κοινωνιολογία 2
Σύνολο 15

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία 3
Βιολογία 2
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 
Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 2

Σύνολο 15

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονο-
μίας και Πληροφορικής Ώρες

Μαθηματικά 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 3
Ιστορία 3
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 2

Κοινωνιολογία 2
Σύνολο 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ώρες
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα6

(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2

Ελεύθερο Σχέδιο 2
Γραμμικό σχέδιο 2
Ιστορία της Τέχνης 2
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ) 2
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1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά 
διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδα-

κτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.
3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά 

διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.
4. Το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» περιλαμβάνει τα 

εξής γνωστικά αντικείμενα:
α) Εικαστικά
β) Μουσική
γ) Στοιχεία Θεατρολογίας.
Στα τμήματα διδάσκεται ένα από τα ανωτέρω γνωστι-

κά αντικείμενα.
5. Νέα Ελληνικά: Ενιαίο μάθημα με δυο διακριτά διδα-

κτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Νεοελληνική Γλώσσα
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία.
6. Η δεύτερη ξένη γλώσσα που μπορούν να επιλέξουν 

οι μαθητές πρέπει να είναι διαφορετική από την ξένη 
γλώσσα που διδάσκονται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Φ.124.6/6/138830/Ζ2 (3)
Ένταξη Μελών διδακτικού προσωπικού της Εθνι-

κής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :
I. Το άρθ. 22 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15-02-2017) 

και την παρ. 1 του αρθ. 3 του π.δ. 1233/1981 (ΦΕΚ 306/
Α΄/1981) όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο εδάφιο της 
παρ. Α2 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 
(ΦΕΚ 194/Α΄/2014).

II. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

III. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

IV. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 τ.Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

V. Την αριθμ. πρ. Φ.124.6/17/164439/Ζ2/3-10-2017 κοι-
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων και Υγείας (ΑΔΑ : 6Θ634653ΠΣ- ΑΙΨ).
VI. Το αριθμ. πρ. ΕΣΔΥ/οικ.1142/4-4-2017 έγγραφο 

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (αριθμ. πρ. Γρ. 
Υπ. 3107/5-4-2017) και τις από 14-3-2017, 20-3-2017, 
22-3-2017, 27-3-2017, 27-3-2017 και 30-3-2017 24 αιτή-
σεις των Αλκιβιάδη Βατόπουλου, Παναγιώτας Γιακκούπη, 
Αναστασίας Κικεμένη, Όλγας Κάβουρα, Εμμανουήλ Πα-
παδογιαννάκη και Γεωργίου Ντουνιά αντίστοιχα.

VII. Την πρόταση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής 
κρίσης περί ένταξης των ανωτέρω αιτούντων (πρακτι-
κά των από 22-5-2018, 29-5-2018, 4-6-2018, 5-6-2018, 
12-6-2018 συνεδριάσεων).

VIII. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εντάσσουμε τα μέλη διδακτικού προσωπικού της Εθνι-
κής Σχολής Δημόσιας Υγείας ως εξής:

Α) Τον Γεώργιο Ντουνιά του Χρήστου, στη βαθμίδα του 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο 
«Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία - Ιατρική Ερ-
γασίας - Ιστορία της Δημόσιας Υγείας».

Β) Τον Αλκιβιάδη Βατόπουλο του Κωνσταντίνου, στη 
βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό 
αντικείμενο «Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας».

Γ) Τον Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκη του Ιωάννη στη 
βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό 
αντικείμενο «Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία - Ζωοανθρω-
πονόσοι».

Δ) Την Αναστασία Κικεμένη του Σωτήρη, στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 
«Επαγγελματική Υγεία - Μετρολογία Εργασιακών Πα-
ραγόντων».

Ε) Την Όλγα Κάβουρα του Ιωάννη, στη βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλ-
λοντική αναλυτική χημεία με έμφαση στη ρύπανση του 
περιβάλλοντος και στις επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία».

ΣΤ) Την Παναγιώτα Γιακκούπη του Παρασκευά, στη 
βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας - Μοριακή 
Μικροβιολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων  Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 16490 (4)
Συμμετοχή ελληνόγλωσσου προσωπικού της Ευ-

ρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 

(EASO) στην Υπηρεσία Ασύλου .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νο-
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μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 36 του 
ν. 4375/2016 (Α΄51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρε-
σίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υπο-
δοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με τις κοι-
νές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)" 
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύ-
ουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση 
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποι-
ήθηκε από το π.δ. 133/2013 (Α΄ 198) και το ν. 4375/2016 
(Α΄ 51) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) «Οργανισμός 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».

6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία της EUROSTAT αυξήθηκε ο αριθμός των αιτή-
σεων ασύλου στην Ελλάδα το έτος 2017 κατά 15%, με 
αποτέλεσμα να έχει υποβληθεί στην Ελλάδα ποσοστό 9% 
των συνολικά υποβληθέντων αιτήσεων διεθνούς προ-
στασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πέντε φορές 
περισσότερες αιτήσεις από αυτές που θεωρητικά της 
αναλογούν. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώ-
τη θέση υποβληθέντων αιτήσεων διεθνούς προστασίας 
κατ' αναλογία πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (5.295 
αιτήσεις ανά 1.000.000 κατοίκων).

7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία 
συντρέχει επείγουσα ανάγκη για τη διάθεση προσωπικού 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 
στην Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 11 του άρθρου 36 του ν. 4375/2016, όπως τροποι-
ήθηκε με τον ν. 4540/2018 και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη συμμετοχή ελληνόγλωσσου προσωπικού που 
διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 
για το Άσυλο για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων 
και εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του ν. 4375/2016, όπως 
ισχύει. Το προσωπικό αυτό συμμετέχει στη διενέργεια 
των καταγραφών και των συνεντεύξεων των αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στην Υπηρεσία 
Ασύλοτ, καθώς και σε κάθε άλλη διοικητική ενέργεια, 
πλην της έκδοσης διοικητικών πράξεων.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Ι

    (5)
  Επιβολή πολλαπλών τελών στον RAZA ASAD του 

ANWAR. 

 Με την 36/2018/20-07-2018 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και 
Εφοδίων Πειραιά, (ημερομηνία έκδοσης 20-07-2018) 
καταλογίζονται σε βάρος του RAZA ASAD του ANWAR, 
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.839,99 ΕΥΡΩ
Τ.Χ. (2%): 36,80 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 7,36 ΕΥΡΩ
Σύνολο: 1.884,15 ΕΥΡΩ

Ήτοι χίλια οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και δε-
καπέντε λεπτά.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (160 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου. 

 Ο Προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ   

Ι

(6)
 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση

στον (επ.) RAHMAN (ον.) ZILLUR του Abdul Gofur. 

 Με την MRN 18GRYK07010000161-5/20-08-2018 κα-
ταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ' εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλα-
με βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 
παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001, σε βά-
ρος του (επ.) RAHMAN (ον.) ZILLUR του Abdul Gofur 
και της Golnahar, υπηκόου Μπαγκλαντές, γεννηθέντος 
στις 04-04-1974 στο Μπαγκλαντές, κατόχου του αριθμ. 
40958 ΕΔΤ πολιτικού πρόσφυγα υπό αναγνώριση και με 
ΑΦΜ 150706420, ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλό 
τέλος, λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης, ανερ-
χόμενο στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντα-
κοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών 
(14.582,49 €). 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΖΑΡΗ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
    Στην ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 4492/06.06.2018 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2804/

τ.Β΄/13.07.2018, στη σελίδα 35942, στην α΄ στήλη, στον 5ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «…18 ώρες…»,
στο ορθό: «…16 ώρες…».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02038070409180008*

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,
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