E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.08.20 11:09:39
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

39649

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος
Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής
Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου για τα έτη 2018-2021.

2

Επιβολή προστίμου στους 1. IONESCU EMILIANALARISA του EMILIAN και 2. IONESCU OCTAVIAN
EUSEBIU για τελωνειακή παράβαση.

3

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας στη Διοικητική
Επιτροπή.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Z1/117402
(1)
Πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος
Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής
Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου για τα έτη 2018-2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 56 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
71 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167
Α΄) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του
ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 210 Α΄).
2. Το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α’) «Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’) «Θέματα
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 3144

4. Το άρθρο 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας
και λοιπές διατάξεις».
5. Το άρθρο 32, την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36
και το άρθρο 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ
57 Α΄) και ισχύει.
7. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
8. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
9. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
10. Tο π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού.......και Τουρισμού».
11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), ως ισχύει.
12. Tο π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Tο π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
14. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως
ισχύει.
15. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
16. Την αριθμ. Υ25/6-10-1015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
17. Τις αριθμ. 312/09-10-2017 και 58/01-02-2018 αποφάσεις της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
18. Την αριθμ. Φ.1/Γ/16ΝΠ/51422/Β1/28-03-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄),
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της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων τριακοσίων
οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (6.308,64 €),
η οποία αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου των 130 φοιτητών που θα μετέχουν
στην πρακτική άσκηση για 26 εβδομάδες. Το ως άνω
ποσό θα βαρύνει τους τακτικούς προϋπολογισμούς των
ετών 2018-2021 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΚΑΕ
0561Α), σύμφωνα με την αριθμ. 71474/16-01-2018 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΑΠΖ4691ΒΣ-06Π)
για το οικονομικό έτος 2018 και την αριθμ. πρωτ.
72345/26-03-2018 (ΑΔΑ: 78ΗΖ4691ΒΣ-9ΙΟ) Έγκριση
Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του
ιδίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε σε εκατόν τριάντα (130) τους φοιτητές του
Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου που μπορούν να πραγματοποιήσουν
πρακτική άσκηση:
α) στο τμήμα διατροφής νοσηλευτικών ιδρυμάτων και
άλλων φορέων του Υπουργείου Υγείας,
β) σε επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων (π.χ. Βιομηχανίες τροφίμων, χώρων μαζικής εστίασης, catering)
και
γ) στην κοινότητα (π.χ. δημόσια και ιδιωτικά σχολεία,
δημόσιοι, δημοτικοί και ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, δημοτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, διαιτολογικά γραφεία,
γυμναστήρια, χώροι παραμονής και νοσηλείας ηλικιωμένων ατόμων, γηροκομεία, Κέντρα Απασχόλησης
Ηλικιωμένων, ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι, παρηγορητική αγωγή), για τα έτη 2018-2021.
Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε είκοσι
έξι (26) συνολικά εβδομάδες και οι φοιτητές του Ζ’ και Η’
εξαμήνου που θα δύνανται να την παρακολουθήσουν
θα καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα του τμήματος.
Η δαπάνη της ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικού
κινδύνου των 130 πρακτικά ασκούμενων φοιτητών για 26
εβδομάδες, ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (6.308,64 €)
και θα βαρύνει τους τακτικούς προϋπολογισμούς των ετών
2018-2021 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΚΑΕ 0561Α).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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(2)
Επιβολή προστίμου στους 1. IONESCU EMILIANALARISA του EMILIAN και 2. IONESCU OCTAVIAN
EUSEBIU για τελωνειακή παράβαση.
Με την 209/15/1.3.2017 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Ευζώνων, που εκδόθηκε,
έχοντας υπόψη το από 16-10-2015 πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβασης, επιβάλλεται στους: 1. IONESCU
EMILIANA-LARISA του EMILIAN, κάτοικο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(Βίκτωρος Ουγκώ 9Α) ΑΦΜ: 153666054 Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣ/
ΝΙΚΗΣ, κάτοχο του αρ. Διαβ. 051253194/19-04-12 Ρουμανικών Αρχών και νυν αγνώστου διαμονής, οδηγό του
αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφορίας Ρουμανικών Αρχών
AG 86 ΕΒΗ, μάρκας VW, 1595 κυβικών, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ9CZ1M645359 και 2. IONESCU OCTAVIAN
EUSEBIU, κάτοικο Ρουμανίας (δ/νση CAMPULUNG Str.
Republicii 25, Arges) και νυν αγνώστου διαμονής ιδιοκτήτη του ανωτέρω αυτοκινήτου, πρόστιμο για παράβαση
υπό την έννοια του άρθρου 142 παρ. 1 του ν.2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που προβλέπεται
και τιμωρείται από το άρθρο 137 παρ. Α1α του ιδίου
ως άνω νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.7 του
ν. 3453/2006 και ισχύει, ποσού ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ
(3.000,00€), το οποίο επιμερίζεται σε ποσοστό 50% στον
καθένα υπαίτιο επιβαρυνόμενο με τέλη χαρτοσήμου
2,4%. Οι ανωτέρω κηρύσσονται αλληλέγγυα υπόχρεοι
για την καταβολή του συνόλου του προστίμου.
Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 1156

(3)

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας στη Διοικητική Επιτροπή.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 4497/2017 άρθρο 69 παρ. 7 «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171 Α'/
13.11.2017).
β. Την από 26-03-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Νο 391).
γ. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε την μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων
(ν.4497/2017) στη Διοικητική Επιτροπή:
«Οι δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 65 του ν. 4497/
2017, παρ. 3 και στα εδάφια ε, στ, ζ, θ και ι, αποφασίζο-
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νται από την Διοικητική Επιτροπή και μέχρι του ποσού
των ευρώ 5.000.
Οι δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 65 του νόμου 4497/2017, παρ. 3η, αποφασίζονται από την Διοικητική Επιτροπή και μέχρι του ποσού των ευρώ 1.500. Η
συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κ.λπ. όταν η
ίδια συμμετοχή δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000 ευρώ
πλέον ΦΠΑ.
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών (συμμετοχή σε εκθέσεις, οργάνωση
εκθέσεων και εκδηλώσεων) εφόσον το κόστος της δα-

39651

πάνης που απαιτείται δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με τα ισχύοντα και τους όρους του
ν. 4497/13.11.2017 αρθρ. 62).
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την ανάκλησή της .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 18 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ

39652
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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 - 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)

r 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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) 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.

r 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02031443107180004*

