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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1161/2017 περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

2

Σύσταση Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) υπό το Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

3

Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων
πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται
από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.

4

Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Νεφρολογίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: Α.1167
(1)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1161/2017 περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 (240 Α’)
περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (94 Α΄) και ειδικότερα
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37
και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α.1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 968)».

Αρ. Φύλλου 2271

δ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (50 Α’),
ε) του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84 Α’ ) «Ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις».
2. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Tου π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Tο π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
5α. Την ΥΠ.ΟΙΚ. 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).
5β. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
6. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την ΠΟΛ 1161/2017 ΑΔΑ: Ψ5ΗΞ46ΜΠ3Ζ-63Κ, ΦΕΚ
3657/B΄/17-10-2017) περί Προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
8. Τις ήδη διεξαχθείσες δημόσιες κληρώσεις και την
ανάγκη προσαρμογής και βελτιστοποίησης των ρυθμίσεων της ΠΟΛ 1161/2017, με βάση τα πραγματικά
δεδομένα.
9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
1) Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 3, τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 και την παράγραφο
6 του άρθρου 7 και προσθέτουμε νέα παράγραφο 6 στο
άρθρο 4 της ΠΟΛ 1161/2017 (ΑΔΑ: Ψ5ΗΞ46ΜΠ3Ζ-63Κ,
ΦΕΚ 3657/Β΄/17-10-2017) περί Προγράμματος δημοσίων
κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
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Άρθρο 3
Λαχνοί
1. Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά,
με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο
σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών του άρθρου 1, ως
εξής:
 Για συνολικό άθροισμα μέχρι διακόσια (200) ευρώ,
ένας (1) λαχνός για κάθε ένα (1) ευρώ.
 Για τα επόμενα τριακόσια (300) ευρώ, ήτοι συνολικό
άθροισμα από διακόσια ένα (201) ευρώ μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε δύο (2) ευρώ.
 Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό
άθροισμα από πεντακόσια ένα (501) ευρώ μέχρι χίλια
(1.000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τρία (3) ευρώ.
 Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα
πάνω από χίλια ένα (1001) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε
έξι (6) ευρώ, με ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες του προγράμματος των
δημοσίων κληρώσεων, το ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ.
Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, αυτή γίνεται στον
πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο.
Άρθρο 4
Κληρώσεις
6. Κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί τυχερός
μέχρι δύο (2) φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση που συμμετέχων αναδειχθεί τυχερός περισσότερες από δύο (2) φορές, το χρηματικό ποσό που
αντιστοιχεί στο έπαθλο καταβάλλεται στον 1ο, 2ο κ.ο.κ.
δικαιούχο, κάτοχο του 1ου, 2ου κ.ο.κ. αναπληρωματικού
λαχνού της εκάστοτε κλήρωσης.
Άρθρο 6
Απονομή Επάθλων
2. Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν
έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας
διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν
τον λογαριασμό πληρωμών στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet. Η πίστωση του
ποσού που αντιστοιχεί στο χρηματικό έπαθλο θα γίνεται
ατόκως, μετά τη δήλωση του λογαριασμού πληρωμών.
3. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών εντός της ως άνω προθεσμίας, το χρηματικό
ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο καταβάλλεται στον
1ο, 2ο κ.ο.κ. δικαιούχο, κάτοχο του 1ου, 2ου κ.ο.κ. αναπληρωματικού λαχνού της συγκεκριμένης κλήρωσης, ο
οποίος ενημερώνεται επίσης μέσω προσωποποιημένου
μηνύματος στον λογαριασμό του στο TAXISnet. Η διαδικασία δεν επαναλαμβάνεται.
Άρθρο 7
Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος
και τρόπος χορήγησης του επάθλου
6. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

Τεύχος B’ 2271/11.06.2019

i) Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για την έκδοση του
συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, από τη Γ.Δ.Ο.Υ.
της Α.Α.Δ.Ε. σε συνεργασία με τη Δ.ΗΛΕ.Δ.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα
της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200.
2) Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,
όπου στην ΠΟΛ 1161/2017 (ΦΕΚ 3657/Β΄/17-10-2017)
γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό», εννοείται
«λογαριασμός πληρωμών» και όπου γίνεται αναφορά
σε «τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα», εννοείται «Πάροχος
Υπηρεσιών Πληρωμών».
Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η ΠΟΛ 1161/2017 (ΑΔΑ:
Ψ5ΗΞ46ΜΠ3Ζ-63Κ, ΦΕΚ 3657/Β΄/17-10-2017).
Η ισχύς της παρούσας τροποποιητικής απόφασης
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Η Υφυπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.900/1239/36883/Σ.9578
(2)
Σύσταση Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) υπό το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες
διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)
και άλλες διατάξεις (Α΄ 166)».
2. Την 211/2019 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση του Π/Υ.
3. Την Υ68/18-9-2018 (Β΄ 4085) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα», όπως
τροποποιήθηκε με την Υ25/10-4-2019 (Β΄1218) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της απόφασης
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα», αποφασίζουμε:
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Τεύχος B’ 2271/11.06.2019

Άρθρο 1
Σύσταση - Συγκρότηση
1. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) συνιστάται μια ενιαία συντονιστική επιτροπή με τίτλο «Κομβικό
Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) υπό το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας (εφεξής ΚΟΣΕ ΓΕΕΘΑ).
2. Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ΓΕΕΘΑ ορίζεται ο Διευθυντής
του ΓΕΕΘΑ/Ε4 με αναπληρωτή τον Τμηματάρχη του Τμήματος Ανάπτυξης Μέσων του ΓΕΕΘΑ/Ε4.
3. Το ΚΟΣΕ ΓΕΕΘΑ συγκροτείται από δύο (2) εκπροσώπους του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΣ, του ΓΕΝ, του ΓΕΑ και της ΕΜΥ
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 19
του ν. 3882/2010 και προτείνονται από τον κάθε φορέα
με τους αναπληρωτές τους κατόπιν έγγραφης αποστολής της απαίτησης από το ΓΕΕΘΑ.
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η
Φ.900/187/54554/21 Οκτ. 2010 απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας που προέβλεπε τη σύσταση πέντε (5)
ΚΟΣΕ για το ΥΠΕΘΑ.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
Ι

Αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2
(3)
Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων
πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών
παρελθόντων ετών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (195
Α’), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (83 Α’) του άρθρου 27 του
ν. 4415/2016 (159 Α’) και του άρθρου 35 του ν. 4559/2018
(142 Α’),
2. τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 περ. η’ του
ν. 4485/2017 (114 Α’),
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3. τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013
(Α’ 167) όπως ισχύουν,
4. τις διατάξεις των περ. ε’ και ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου
17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
5. την 3299/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,
6. την αριθμ. Φ.1/Γ/041/15260/Β1/1-2-2019 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
7. το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
8. την με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218/2016 (Β’ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
με θέμα: «ανάθεση αρμοδιότητας στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου»,
9. το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Κώδικας
Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 περίπτωση ιδ’ αυτού,
10. την ΠΟΛ 1154/2018 (Β’ 3253),
11. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
12. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό της διαδικασίας είσπραξης ποσοστού
επί του εισοδήματος των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τη διαδικασία είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών:
Άρθρο 1
Απόδοση ποσοστού για εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα
1. Το ποσοστό που οφείλουν οι καθηγητές και οι λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., για εισόδημα
που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου Α.Ε.Ι., εισπράττεται έως το τέλος του επόμενου φορολογικού έτους
με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 του
ν. 4009/2011 και την παρούσα και ανέρχεται σε ποσοστό
επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.
2. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα, εισπράττονται και οι οφειλές παρελθόντων ετών
για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-1998 έως
31-12-2017, που δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και οι οποίες υπολογίζονται ομοίως
σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.
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Άρθρο 2
Υπόχρεοι
1. Υπόχρεοι απόδοσης των ποσοστών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας είναι οι καθηγητές
και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης,
οι οποίοι οφείλουν να αποδίδουν το ως άνω ποσοστό
στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος που υπηρετούν και
ανεξαρτήτως αν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
ατομικώς ή μέσω εταιρείας, όπως είναι ιδίως οι δικηγορικές εταιρείες, οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών,
οι εταιρείες μελετών και τεχνικών έργων. Σε περίπτωση
συμμετοχής των υπόχρεων σε εταιρείες, το ποσοστό
υπολογίζεται επί του εισοδήματος που λαμβάνουν από
τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, ανεξαρτήτως αν
το εισόδημα αυτό έχει τη μορφή αμοιβής, μερίσματος,
διανομής κερδών κ.λπ.
2. Οι υπόχρεοι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες
οφείλουν να γνωστοποιούν στον Κοσμήτορα της Σχολής
στην οποία ανήκουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. θ' της παρ 2 του
άρθρου 23 του ν. 4009/2011.
3. Υπόχρεοι απόδοσης των ποσοστών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 είναι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης καθώς και οι
αφυπηρετήσαντες καθηγητές και καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των οποίων η συμβατική σχέση με
το ίδρυμα έχει λυθεί, οι οποίοι οφείλουν να αποδώσουν
το ποσοστό στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος όπου
υπηρετούσαν, ανεξαρτήτως αν ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα (ή ελεύθερο επάγγελμα)
ατομικώς ή μέσω εταιρειών, όπως είναι ιδίως οι δικηγορικές εταιρείες, οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών,
οι εταιρείες μελετών και τεχνικών έργων. Σε περίπτωση
συμμετοχής των υπόχρεων σε εταιρείες, το ποσοστό
υπολογίζεται επί του εισοδήματος που έλαβαν από τη
συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, ανεξαρτήτως αν
το εισόδημα αυτό είχε τη μορφή αμοιβής, μερίσματος,
διανομής κερδών κ.λπ.
Άρθρο 3
Προσδιορισμός και καταβολή οφειλής
1. Για την απόδοση των ποσοστών του άρθρου 1, η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ενημερώνει τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. για το ετήσιο καθαρό εισόδημα των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα:
2. α. Προκειμένου η Α.Α.Δ.Ε. να χορηγήσει τα στοιχεία
της παρ. 1, οι Ε.Λ.Κ.Ε. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε
ημερολογιακού έτους θα γνωστοποιούν στην Α.Α.Δ.Ε.
όλους τους καθηγητές και λέκτορες που υπηρέτησαν
στο οικείο Α.Ε.Ι. το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ειδικά κατά την
πρώτη εφαρμογή, οι Ε.Λ.Κ.Ε. θα προβούν στην ως άνω
γνωστοποίηση εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης.
β. Όσον αφορά τους υπόχρεους της παρ. 3 του άρθρου
2 της παρούσας, οι Ε.Λ.Κ.Ε. οφείλουν να γνωστοποιήσουν
τα στοιχεία των καθηγητών και λεκτόρων που υπηρέ-
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τησαν από 1-1-1998 έως 31-12-2017 στο οικείο Α.Ε.Ι.
εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης.
γ. Ειδικότερα, οι Ε.Λ.Κ.Ε. θα γνωστοποιούν στην Α.Α.Δ.Ε.
το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και το ΑΦΜ των καθηγητών και λεκτόρων, καθώς
και τα έτη απασχόλησης καθενός, με την αποστολή ψηφιακού αρχείου σε επεξεργάσιμη μορφή.
3. α. Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει τους Ε.Λ.Κ.Ε., εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την
αποστολή κρυπτογραφημένου αρχείου, για το καθαρό
εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, το
οποίο προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και από καταβολή μερισμάτων ή διανομή
κερδών λόγω συμμετοχής σε εταιρεία.
β. Όσον αφορά τους υπόχρεους της παρ. 3 του άρθρου
2 της παρούσας, η Α.Α.Δ.Ε. θα ενημερώσει τους Ε.Λ.Κ.Ε.
εντός εξαμήνου από την αποστολή των στοιχείων της
παρ. 2β του παρόντος άρθρου για το ετήσιο καθαρό
εισόδημα για τα έτη 1998 έως και 2017, το οποίο προέρχεται από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή/και
άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας με αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών και από την καταβολή μερισμάτων ή διανομή κερδών λόγω συμμετοχής σε εταιρεία.
4. Για τη χορήγηση των στοιχείων και πληροφοριών
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.,
έχει εφαρμογή η ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ 3253/Β’/2018),
όπως εκάστοτε ισχύει. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ορίζεται ως η αρμόδια Δ/νση της
Α.Α.Δ.Ε. για τις ανάγκες της σχετικής ανταλλαγής αρχείων.
5. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
προσδιορίζει το οφειλόμενο ποσό σε ποσοστό 7% επί
του κατά τα ανωτέρω καθαρού εισοδήματος, εκδίδει
σχετική πράξη προσδιορισμού οφειλής και την κοινοποιεί στους υπόχρεους, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η εν λόγω πράξη προβλέπει την δυνατότητα καταβολής της οφειλής σε ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, έως το τέλος του
επόμενου φορολογικού έτους και αναγράφει τον αριθμό
του τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. στον οποίο θα
κατατίθενται οι ανωτέρω δόσεις.
6. Η πράξη προσδιορισμού της οφειλής, εκτός από τις
ανωτέρω δυνατότητες για τον οφειλέτη, θα πρέπει να
αναφέρει την υποχρέωσή του για εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων της ρύθμισης ή της εφάπαξ καταβολής,
καθώς και ότι η τυχόν εκπρόθεσμη καταβολή του ποσού
ή οποιασδήποτε δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την
απώλεια του δικαιώματος του παρόντος άρθρου και
την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του
π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου
να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό.
7. Για κάθε πληρωμή, η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει
βεβαίωση πληρωμής για φορολογική χρήση.
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Άρθρο 4
Οφειλές παρελθόντων ετών από άσκηση
ελευθέριου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής
δραστηριότητας ατομικά
1. Όσον αφορά τους υπόχρεους λόγω άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ατομικά της παρ. 3 του άρθρου 2, ο Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζει
την οφειλή ως εξής: πολλαπλασιάζει το άθροισμα των
καθαρών εισοδημάτων των ετών οφειλής με το ποσοστό
7% και εν συνεχεία αφαιρεί τα ποσά που ο υπόχρεος
έχει ήδη καταβάλει στον Ε.Λ.Κ.Ε. προς εξόφληση των ως
άνω οφειλών, λόγω άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος
ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2. Μετά την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού
οφειλής, και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, ο υπόχρεος:
α. καταβάλλει το σύνολο της ανωτέρω οφειλής σε λογαριασμό που αναγράφεται στην πράξη προσδιορισμού ή
β. υποβάλλει αίτηση στην ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. για τμηματική καταβολή της οφειλής του σε μηνιαίες δόσεις.
Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το
ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους. Η Επιτροπή
Ερευνών αφού λάβει υπόψη της το ύψος της οφειλής και
το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα του υπόχρεου αποφασίζει για την τμηματική καταβολή και εκδίδει σχετική
πράξη, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, σύμφωνα
με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
3. Η πράξη προσδιορισμού της οφειλής, εκτός από
τις ανωτέρω δυνατότητες πληρωμής, θα πρέπει να αναφέρει στον υπόχρεο την υποχρέωση για εμπρόθεσμη
καταβολή των δόσεων της ρύθμισης ή της εφάπαξ καταβολής, καθώς και ότι η τυχόν εκπρόθεσμη καταβολή του
ποσού ή οποιασδήποτε δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος του παρόντος άρθρου
και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών
εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του
π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου προκειμένου
να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό.
4. Για κάθε πληρωμή, η ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει βεβαίωση πληρωμής για φορολογική χρήση.
Άρθρο 5
Οφειλές παρελθόντων ετών από άσκηση
ελευθέριου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής
δραστηριότητας μέσω εταιρείας
1. Όσον αφορά τους υπόχρεους καταβολής οφειλής
λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω
εταιρείας της παρ. 3 του άρθρου 2, ο Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζει την οφειλή τους ως εξής: πολλαπλασιάζει το άθροισμα των καθαρών εισοδημάτων των ετών οφειλής με το
ποσοστό 7% και εν συνεχεία αφαιρεί τα ποσά που έχουν
ήδη καταβάλει οι υπόχρεοι στον Ε.Λ.Κ.Ε. έως 31-12-2017
λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω
εταιρείας.
2. Μετά την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού
οφειλής, και εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, ο υπόχρεος:
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α. καταβάλει το σύνολο της ανωτέρω οφειλής σε λογαριασμό που αναγράφεται στην πράξη προσδιορισμού,
β. υποβάλει αίτηση στην ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. για τμηματική καταβολή της οφειλής του σε μηνιαίες δόσεις.
Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36). Η Επιτροπή Ερευνών αφού
λάβει υπόψη της το ύψος της οφειλής και το ακαθάριστο
μηνιαίο εισόδημα του υπόχρεου αποφασίζει για την τμηματική καταβολή και εκδίδει σχετική πράξη, την οποία
κοινοποιεί στον υπόχρεο, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
γ. υποβάλει αίτηση περαίωσης που εγκρίνεται από την
Επιτροπή Ερευνών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί
για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο είκοσι
τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που υπολογίζεται επί του καθαρού εισοδήματος.
3. Η πράξη προσδιορισμού της οφειλής, εκτός από
τις ανωτέρω δυνατότητες για τον οφειλέτη, θα πρέπει
να αναφέρει την υποχρέωση για εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων της ρύθμισης ή της εφάπαξ καταβολής,
καθώς και ότι η τυχόν εκπρόθεσμη καταβολή του ποσού
ή οποιασδήποτε δόσης της ρύθμισης ή της περαίωσης
συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος του παρόντος
άρθρου και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
55 του π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου προκειμένου να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό.
4. Για κάθε πληρωμή, η ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει βεβαίωση πληρωμής για φορολογική χρήση.
Άρθρο 6
Βεβαίωση οφειλής
Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν καταβάλουν το
ποσό της οφειλής (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε.
σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή και
να εισπραχθεί σύμφωνα με την διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..
Άρθρο 7
1. Η Φ.35/10506/ΙΒ/02 (178/Β΄/19-2-2002) κοινή
υπουργική απόφαση καταργείται από τη δημοσίευση
της παρούσας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 42974
(4)
Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Νεφρολογίας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 « Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄), όπως ισχύει,
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 « Εθνικό
σύστημα υγείας» (ΦΕΚ 143 Α΄),
γ. της περ. 5Α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018
«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 140 Α΄),
δ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258 Α΄),
ε. του του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει,
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄ ), όπως ισχύει.
2. Την Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄
3904).
3. Την Γ5α/Γ.Π οικ.64843/29-8-2018 υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων,
καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την
απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ Β΄ 4138).
4. Την 2224/10-4-2019 απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το
Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευόμενου, το οποίο χορηγείται στον ιατρό από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και
τα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα για την άσκηση
των ιατρών στην ειδικότητα της Νεφρολογίας.
Άρθρο 1
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η εκπαίδευση για τη λήψη τίτλου ειδικότητας στη Νεφρολογία διαρκεί έξι (6)χρόνια.
• Τα πρώτα δύο ( 2 )χρόνια απαιτείται εκπαίδευση στην
Παθολογία και
• τα επόμενα τέσσερα (4 ) χρόνια εκπαίδευση στη Νεφρολογία.
Το διάστημα εκπαίδευσης στους διάφορους τομείς της
Νεφρολογίας ορίζεται κατ’ ελάχιστο ως εξής:
• Κλινική Νεφρολογία δεκαοκτώ (18) μήνες,
• αιμοκάθαρση έξι (6) μήνες,
• περιτοναϊκή κάθαρση τέσσερις (4) μήνες,
• μεταμόσχευση νεφρού τρεις (3) μήνες,
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• συμμετοχή στα Τακτικά Νεφρολογικά Εξωτερικά Ιατρεία τρεις (3 )μήνες.
Κατά τον υπόλοιπο χρόνο εκπαίδευσής του ο ειδικευόμενος θα τοποθετείται στα διάφορα τμήματα κατά την
κρίση του Διευθυντή της Κλινικής.
Για την εκπαίδευση στη μεταμόσχευση νεφρού κάθε
ειδικευόμενος που δεν ειδικεύεται σε Νοσοκομείο το
οποίο διαθέτει Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού θα μετακινείται κατά την τελευταία διετία της ειδίκευσής του
για 3-6 μήνες σε Νεφρολογικό Τμήμα Νοσοκομείου που
διαθέτει Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού.
Τα γνωστικά αντικείμενα που μετά το πέρας της ειδικότητας θα πρέπει να γνωρίζει κάθε ειδικευόμενος είναι
τα παρακάτω:
1. Ανατομία και λειτουργία νεφρού και ουροποιογεννητικής οδού και φυσιολογία νεφρικής λειτουργίας
2. Χρήση και ερμηνεία απεικονιστικών μεθόδων στη
Νεφρολογία (U/S, CT, MRI)
3. Εκτίμηση και διαχείριση πρωτοπαθών και δευτεροπαθών Σπειραματικών Παθήσεων
4. Εκτίμηση και διαχείριση πρωτεϊνουρίας και νεφρωσικού συνδρόμου
5. Εκτίμηση και διαχείριση αιματουρίας
6. Εκτίμηση και διαχείριση αυτοάνοσων νοσημάτων με
νεφρική προσβολή όπως συστηματικός ερυθηματώδης
λύκος και αγγειίτιδες
7. Εκτίμηση και διαχείριση αιμολυτικού ουραιμικού
συνδρόμου/θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας
(HUS/TTP), αιματολογικών, γαστρεντερολογικών και
σπάνιων νόσων
8. Εκτίμηση και διαχείριση ασθενών με διαβητική νεφροπάθεια - διαβητική νεφρική νόσο
9. Εκτίμηση και διαχείριση κληρονομικών και συγγενών νεφρικών νοσημάτων
10. Εκτίμηση και διαχείριση τοξικών νεφρικών νόσων
11. Εκτίμηση και διαχείριση νεφρικών σωληναριακών
διαταραχών
12. Εκτίμηση και διαχείριση λιθίασης ουροποιητικού
συστήματος
13. Αναγνώριση και διαχείριση ασθενών με πρωτοπαθή και δευτεροπαθή Αρτηριακή Υπέρταση
14. Αναγνώριση και διαχείριση ασθενών με Καρδιονεφρικό/Νεφροκαρδιακό Σύνδρομο
15. Εκτίμηση και διαχείριση ασθενών με λοιμώξεις
ουροποιογεννητικής οδού
16. Εκτίμηση και διαχείριση ασθενών με νεφραγγειακή
νόσο
17. Εκτίμηση και διαχείριση ασθενών με Οξεία Νεφρική Βλάβη
18. Εκτίμηση και διαχείριση ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ)
19. Οργάνωση και Διαχείριση Τελικού Σταδίου Χρόνιας
Νεφρικής Νόσου
20. Εκτίμηση και διαχείριση πρώιμης και επιταχυνόμενης αθηροσκληρωτικής και αρτηριοσκληρυντικής καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με ΧΝΝ σε συνεργασία
με Καρδιολόγο.
21. Ανάλυση των μεθόδων νεφρικής υποκατάστασης
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22. Οργάνωση και διαχείριση Περιτοναϊκής Κάθαρσης
23. Οργάνωση και διαχείριση Αιμοκάθαρσης
24. Περιγραφή αιμοκάθαρσης, αιμοδιαδιήθησης, συνεχών μεθόδων αιμοκάθαρσης και πλασμαφαίρεσης
25. Διαχείριση υποψήφιων ληπτών νεφρικού μοσχεύματος
26. Εκτίμηση υποψήφιου ζώντα δότη
27. Συνταγογράφηση ανοσοκατασταλτικής θεραπείας
και αναγνώριση επιπλοκών
28. Επείγουσα διαχείριση ασθενούς με μεταμόσχευση
νεφρού
29. Μακροπρόθεσμη διαχείριση ασθενούς με μεταμόσχευση νεφρού
30. Δυνατότητα διενέργειας υπερηχογραφικού ελέγχου των νεφρών και χρήσης των υπερήχων για εκτέλεση
βιοψίας νεφρού και τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων
αιμοκάθαρσης
31. Τοποθέτηση τουλάχιστον 20 κεντρικών καθετήρων
για αιμοκάθαρση κατά την εκπαίδευσή του με σκοπό την
απόκτηση ικανοποιητικής εμπειρίας
32. Συμμετοχή σε διενέργεια βιοψιών νεφρού και τοποθέτησης περιτοναϊκών καθετήρων
33. Μελέτη επιδημιολογίας νεφρικών νοσημάτων και
συμμετοχή σε ερευνητικές μελέτες στη Νεφρολογία.
Άρθρο 2
Κάθε Ομάδα εκπαιδευτικών Κέντρων θα διευθύνεται
από Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία θα διευθύνει το
εκπαιδευτικό έργο και θα αποτελείται από τον Συντονιστή Δ/ντή εκπαιδευτικού κέντρου τύπου Α και τους
Συντονιστές Διευθυντές των Εκπαιδευτικών κέντρων
τύπου Β που υπάγονται σε αυτό. Ελλείψει Συντονιστή
Διευθυντή θα ορίζεται από το Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας με
βαθμό Διευθυντή.
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Άρθρο 3
Οι ιατροί που ειδικεύονται σε Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική αναγνωρισμένη ως κατάλληλη και για τη
χορήγηση της ειδικότητας της Νεφρολογίας, στις γενικές
εφημερίες θα εφημερεύουν μόνον στα ΤΕΠ παρουσία
του εφημερεύοντος ειδικευμένου ιατρού της ίδιας Παθολογικής κλινικής.
Άρθρο 4
Στα Νοσοκομεία που αναγνωρίζονται για πρώτη φορά
ως κατάλληλα για τη χορήγηση χρόνου άσκησης στην
ειδικότητα της Νεφρολογίας οι ειδικευόμενοι ιατροί θα
ασκούνται μόνον στα επιμέρους στάδια εκπαίδευσης
(rotation) και θα εφημερεύουν στα αντίστοιχα τμήματα
αυτών των Νοσοκομείων από τα οποία θα αποζημιώνονται τις εφημερίες τους ή στο Νοσοκομείο τοποθέτησής
τους με απόφαση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της ομάδας του Εκπαιδευτικού Κέντρου.
Άρθρο 5
Οι ειδικευόμενοι ιατροί που θα ασκηθούν στα επιμέρους στάδια εκπαίδευσης (rotation) σε εκπαιδευτικά
κέντρα αναγνωρισμένα μόνον για τα επιμέρους στάδια, θα εφημερεύουν στα αντίστοιχα τμήματα αυτών
των νοσοκομείων, από τα οποία θα αποζημιώνονται τις
εφημερίες τους ή στο Νοσοκομείο τοποθέτησής τους με
απόφαση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της ομάδας του
Εκπαιδευτικού Κέντρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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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.

*02022711106190008*

