
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ποσού για το πάγιο μηνιαίο χορήγη-
μα στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Δράμας, για την Κτηματική Υπηρεσία Δράμας, για 
την κάλυψη των δαπανών καθαριότητας, για το 
οικονομικό έτος 2019.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ.253/69990/
Α5/2019 (Β΄1736) απόφασης του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3 Αναστολή της 5α/Γ.Ποικ.46340/18-6-2019 υπουρ-
γικής απόφασης «Συνεχιζόμενη Ιατρική και Οδο-
ντιατρική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 2798).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 90559 ΕΞ 2019 (1)
Καθορισμός ποσού για το πάγιο μηνιαίο χορήγη-

μα στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσί-

ας Δράμας, για την Κτηματική Υπηρεσία Δράμας, 

για την κάλυψη των δαπανών καθαριότητας, για 

το οικονομικό έτος 2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρ-

χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,

β. του ν. 4584/2018 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Κύρωση του Κρατι-
κού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»,

γ. του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών»,

δ. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες».

2. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών».

3. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και Κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

4. Την 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 υπουργική απόφαση 
με θέμα «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του 
κρατικού προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β΄), όπως ισχύει.

5. Την 2/99924/0004/30.12.2016 (ΦΕΚ 4521/Β΄/2016) 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Μεταφορά 
και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του
ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονομικών».

6. Την 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/
25.05.2012) υπουργική απόφαση με την οποία καθορί-
στηκαν η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής 
των παγίων χορηγημάτων από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε., ιδίως 
το άρθρο 2 αυτής.

7. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης καθαριότητας 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Δράμας, σύμφωνα με το 
19109/18-03-2019 αίτημά της.

8. Το αριθμ. 2679 Επιτροπικό ένταλμα, που εκδόθηκε 
στις 26/03/2019 και με το οποίο μεταβιβάστηκαν πιστώ-
σεις στην Κτηματική Υπηρεσία Δράμας, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Τον καθορισμό των χρηματικών ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στον προϊστάμενο της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Δράμας, για το οικονομικό έτος 2019, ως εξής:

Υπηρεσία Γενικής
Γραμματείας

Δημόσιας Περιουσίας

Μηνιαίο χορήγημα 
(σε €)

Χρονικό διάστημα
(1/7/2019-31/12/2019)

Συνολικό ποσό 
εξαμηνιαίας

δαπάνης (σε €)

Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης

Κτηματική Υπηρεσία
Δράμας

€150,00
Πληρωτέο 

στον προϊστάμενο : 
150,00 €

Β Εξάμηνο
οικονομικού έτους 2019

900,00

55571/19-06-2019
ΔΥΕΕ Δράμας 

Α.Δ.Α Ω7Τ9Η-ΨΩΛ
Καταχώριση 

από την ΔΥΕΕ 
α/α: 58127

ΣΥΝΟΛΟ: 900,00

2. Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους εννιακοσίων ευρώ (900,00€) 
και βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα: 1023-205-0000000 και Λογαριασμού 2410288001 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών οικ. έτους 2019.

3. Η παραπάνω πίστωση θα καταβάλλεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα στον προϊστάμενο της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Δράμας, σύμφωνα με τα παραστατικά δαπανών, που θα προσκομίζονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Αυγούστου 2019

Ο Υπουργός 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.253.1/129725/Α5 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ.253/69990/

Α5/2019 (Β΄1736) απόφασης του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13 και 13Α του ν. 4186/
2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Την με Φ.253/23170/Α5/2019 (Β΄ 504) υπουργική 
απόφαση «Εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα Μουσικών 
Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 
4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)» και την με αριθμ. 
Φ.253/69990/Α5/2019 (Β΄1736) όμοια «Διαδικασίες διενέρ-
γειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε τμή-
ματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄142), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) 
καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουρ-
γίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται 
προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών».

4. Την με αριθμ. Φ.1/Γ/374/123570/Β1/31-7-2019 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 46 παρ.1 και 4 του άρθρ. 48 
παρ. 2 και του άρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με Φ.253/
69990/Α5/2019 (Β΄1736) υπουργική απόφαση «Διαδι-
κασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή 
φοιτητών σε τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, 
το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων 
που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξε-
τάσεων αυτών.», ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ
«1. Στο τέλος του άρθρου 6 της ως άνω υπουργικής 

απόφασης προστίθεται παρ. 3: Η Κεντρική Επιτροπή Ει-
δικών Εξετάσεων που συγκροτείται για τις επαναληπτικές 
πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
για εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα του άρθρου 45 του 
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ν. 4589/2019 (Α΄ 13) είναι αρμόδια και για τις εξετάσεις 
των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες 
του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 
(Α΄188).

2. Στο τέλος της ως άνω υπουργικής απόφασης προ-
στίθεται άρθρο 14, ως εξής:

Άρθρο 14 
Διαδικασίες και όργανα
για τις επαναληπτικές εξετάσεις.

1. Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες 
του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 
(Α΄188) και όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που παρα-
πέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις, για τα δύο 
Μουσικά μαθήματα εξετάζονται σε κοινά Εξεταστικά 
Κέντρα, που μπορεί να είναι για κάθε μάθημα μόνο ένα 
σε όλη τη χώρα. Η βαθμολόγηση του μαθήματος «Μου-
σική Αντίληψη και Γνώση» πραγματοποιείται σε κοινό 
Βαθμολογικό Κέντρο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατά-
ξεις του άρθρου 2 της Φ.253/69990/Α5/2019 (Β΄1736) 
υπουργικής απόφασης.

2. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του 
εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 
(Α΄188) και όλοι οι αντίστοιχοι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις, για το 
μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση εξετάζονται από 
μία κοινή Επιτροπή Εξέτασης που μπορεί να είναι μία 
σε όλη τη χώρα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 12 της Φ.253/69990/Α5/2019 (Β΄1736) υπουρ-
γικής απόφασης.

Η απόφαση ισχύει για τις εξετάσεις έτους 2019 και 
εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Αυγούστου 2019

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

   Αριθμ. Γ5/Γ.Π.οικ. 59390 (3)
Αναστολή της 5α/Γ.Ποικ.46340/18-6-2019 υπουρ-

γικής απόφασης «Συνεχιζόμενη Ιατρική και Οδο-

ντιατρική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 2798).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Της παρ. γ του άρθρου 164 του ν. 4600/2019 « Εκσυγ-

χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43),

β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει,

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).

2. Την 54713/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (ΦΕΚ 
Β΄3105).

3. Την Γ5α/Γ.Ποικ. 46340/18-6-2019 υπουργική από-
φαση «Συνεχιζόμενη Ιατρική και Οδοντιατρική Εκπαί-
δευση» (ΦΕΚ Β΄ 2798).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Αναστέλλουμε την Γ5α/Γ.Ποικ. 46340/18-6-2019 
υπουργική απόφαση «Συνεχιζόμενη Ιατρική και Οδο-
ντιατρική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 2798).

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Αυγούστου 2019 

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   
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*02033820309190004*

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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