
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων σε Ειδικό Λογαριασμό για την εκ-
πλήρωση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου 
που προκύπτουν από Σύμβαση Παραχώρησης 
και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

2 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λόγω του 
σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 στο Λιμένα Κω - Β΄ 
Φάση».

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς για ανάληψη κό-
στους επισκευής των δύο (02) κύριων μηχανών 
του ΠΛΣ 119 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρα-
κλείου από την εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) μεταχει-
ρισμένου οχήματος μάρκας ISUZU Pick up 4x4, 
diesel, τύπου D-MAX, από την εταιρεία «ΕΛΠΕΝ 
Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» για κάλυψη 
αναγκών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

5 Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ 
ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2536/21.7.2017) περί 
επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου 
των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης 
του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματο-
ποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με 
ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised 
Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων 
διαδικασιών».

6 Επιβολή πολλαπλών τελών στην THEODORU 
DANCHE του Ognyan για την τελωνειακή παρά-
βαση της λαθρεμπορίας οινοπνευματωδών.

7 Έγκριση της αρ. 460/2016 απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δελφών επί θεμάτων που αφο-
ρούν έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

8 Έγκριση μεταβολής γνωστικού αντικειμένου Αι-
κατερίνης Ραπτοπούλου και Ιωάννη Σανάκη.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφαλμάτων στην 2/23917/0004/ 
16.3.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1083/τ. Β΄/26.3.2018).

10 Διόρθωση σφάλματος στην Γ4α/Γ.Π. οικ. 13273/ 
13.2.2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 621/23-2-2018 (τεύχος Β΄).

11 Διόρθωση σφάλματος στην 40/06-02-2018 από-
φαση Δημάρχου Χαλκηδόνος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 568 (1)
  Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημο-

σίων Επενδύσεων σε Ειδικό Λογαριασμό για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημο-

σίου που προκύπτουν από Σύμβαση Παραχώρη-

σης και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 της από 30.12.2015 πράξης νομοθετι-

κού περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του ν. 4366/2016 (Α΄ 18).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

4. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

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

6. Την υπ' αριθ. Υ29/8.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.

7. Την υπ' αριθ. Υ197/16.11.2016 (Β΄ 722) απόφαση ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως ισχύει.

8. Το ν. 3555/2007 (Α΄ 81) «Κύρωση Σύμβασης παραχώ-
ρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματο-
δότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης 
του Αυτοκινητόδρομου «Ιόνια οδός» από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός 
(Σκάρφεια) και Συνδετήριου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχημα-
τάρι - Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις».

9. Το ν. 4219/2013 (Α΄ 269) «Κύρωση των Συμφωνιών 
τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των με-
γάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

10. Τη Συμφωνία τροποποίησης της Συμβάσης Παρα-
χώρησης, που αποτελεί προσάρτημα του ν. 4219/2013.

11. Τη Συμφωνία έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου 
«Αυτοκινητόδρομος Ιόνια οδός από Αντίρριο μέχρι Ιω-
άννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός 
(Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημα-
τάρι - Χαλκίδα» που υπεγράφη στις 11.05.2016 από τον 
Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και την 
Α.Ε. «Νέα Οδός».

12. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 
1389/28.03.2007 που αφορά στην έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

13. Το ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

14. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την 
παρ. 9 του άρθρου 27 αυτού.

15. Την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (Β΄ 540) 
υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Την απόφαση της επιτροπής με αριθμό Ε (2007) 
5436/31-10-2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ενί-

σχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» (Κωδικός 
CCI 2007 GR161PO 004), όπως ισχύει κάθε φορά.

17. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

18. Την υπ' αριθ. πρωτ. 32732/21.03.2018 εγκύκλιο, 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οδηγιών για 
την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον 
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021.

19. Την υπ' αριθμ. ΔΟΔ/οικ. 66042/1018/13.12.2013 (Β΄ 
3171) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων για «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων επενδύσεων στους ειδικούς λογαριασμούς 
που δημιουργήθηκαν βάσει του άρθρου 12 των συμ-
φωνιών τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης 
και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή τους».

20. Την ανάγκη διατήρησης του λογαριασμού, που είχε 
συσταθεί δυνάμει του άρθρου 12 της ως άνω συμφωνί-
ας τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης, για την 
πληρωμή υποχρεώσεων που έχει αναλάβει εξ αυτής το 
ελληνικό δημόσιο.

21. Την ανάγκη για τη διασφάλιση της χρηματοδό-
τησης των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου που 
προκύπτουν από την ως άνω σύμβαση παραχώρησης.

22. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για την πληρωμή των υποχρεώσεων 
που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο με την αναφε-
ρόμενη στο προοίμιο της παρούσας σύμβασης παραχώ-
ρησης, μέσω ήδη υφιστάμενου ειδικού λογαριασμού για 
τον αυτοκινητόδρομο «Νέας Οδού», όπως προβλέπεται 
στις ακόλουθες παραγράφους:

1. Ο Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός του ν. 3555/2007 για 
την «Νέα Οδό» με ΙΒΑΝ GR8501000230000002341149944
που δημιουργήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος επ' 
ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου για την πληρωμή των 
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο με 
την ως άνω σύμβαση παραχώρησης, θα χρηματοδοτηθεί 
από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών έως του ποσού των 59.595.833,00 ευρώ.

2. Ως προς τη μεταφορά των πιστώσεων χρηματοδότη-
σης, την ενταλματοποίηση της οικείας χρηματοδότησης, 
την καταβολή των ποσών στον δικαιούχο παραχωρησι-
ούχο και τη διαχείριση των αδιάθετων ποσών και των 
τυχόν δημιουργημένων τόκων, εφαρμόζονται οι προβλέ-
ψεις των παρ. 2 έως και 6 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ. 
715/27.12.2016 (Β΄ 4246) κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών 
και Υποδομών και Μεταφορών.

3. Ο ανωτέρω λογαριασμός υπόκειται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με μέριμνα της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 17 Απριλίου 2018

  Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ37/27471/18 (2)
   Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λόγω 

του σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 στο Λιμένα 

Κω - Β΄Φάση».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε-
νικής Πολιτικής».

2. Το ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (άρθρο 14 παρ. 1 πε-
ρίπτωση α) όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003 
(άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

3. Το ν. 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. 102 Α΄) «Ανασυγκρότηση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

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

5. Το π.δ. 13/2018 (Φ.Ε.Κ. 26 Α΄/20-02-2018): «Οργανι-
σμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

6. Tο π.δ. 123/2017 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄/12-10-2017): «Οργα-
νισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

7. Το με Α.Π.:ΔΛΥ/οικ. 590/Φ.10/Ε-ΚΩ Β΄ ΦΑΣΗ/
15-03-2018 έγγραφο Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών/Γενική Γραμματεία Υποδομών/Διεύθυνση Λιμε-
νικών Υποδομών (Δ20)/Τμήμα Κατασκευών.

8. Το Α.Π.: 382/19-03-2018 έγγραφο του Δ.Λ.Τ. Κω με 
συνημμένη την υπ' αρίθμ. 26/2018 απόφαση του Δ.Σ. 
του Δ.Λ.Τ. Κω.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών 
(Δ20) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών ως Αναθέτουσας και 
Προϊσταμένης Αρχής και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημο-
σίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κρήτης και Δωδεκανήσων της Γενι-
κής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την 
εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λόγω του 
σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 στο λιμένα Κω - Β΄ Φάση» 
προϋπολογισμού 25.000.000,00 ευρώ.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 16 Απριλίου 2018

Οι Υπουργοί

Υποδομών και  Ναυτιλίας και
 Μεταφορών Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

 (3)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς για ανάληψη κό-

στους επισκευής των δύο (02) κύριων μηχανών 

του ΠΛΣ 119 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρα-

κλείου από την εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-

ΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

  Με την 2824.76/27660/2018/17-04-2018 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 
του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 
4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτό το αντίγραφο 
πρακτικού Δ.Σ. με αριθ. 11/26-02-2018 της εταιρείας «ΚΑ-
ΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε.» για ανάληψη του κόστους επισκευής των δύο (02) 
κύριων μηχανών του ΠΛΣ 119 του Κεντρικού Λιμεναρ-
χείου Ηρακλείου, συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ 
(#10.000#€).

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

I

(4)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) μεταχει-

ρισμένου οχήματος μάρκας ISUZU Pick up 4x4, 

diesel, τύπου D-MAX, από την εταιρεία «ΕΛΠΕΝ 

Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» για κάλυ-

ψη αναγκών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυ-

τιλήνης.

  Με την 2824.76/27659/2018/17-04-2018 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ. 
Πρωτ. Εισερχ. Κ.Λ/Χ Μυτιλήνης: 2050/12-03-18 επιστο-
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λή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «ΕΛΠΕΝ Α.Ε. ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ενός (01) μεταχειρισμένου 
οχήματος μάρκας ISUZU Pick up 4X4, diesel, τύπου 
D-MAX για κάλυψη αναγκών του Κεντρικού Λιμεναρ-
χείου Μυτιλήνης, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων ευρώ
(#11.000# €).

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

I

Aριθμ. ΠΟΛ. 1070 (5)
    Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ 

ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2536/21.7.2017) περί 

επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου 

των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης 

του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματο-

ποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με 

ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised 

Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων 

διαδικασιών».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασί-

ας (ν. 4174/2013 - ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδικότερα της παρ. 5, 
όπως ισχύουν.

β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, και του 
άρθρου 41.

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 32, της παρ. 1 του άρθρου 34 
καθώς και του άρθρου 57 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με 
το ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν.

δ) Του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013-
ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 12, 36, 44, 48 
παρ.2, όπως ισχύουν.

ε) Των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 (ΦΕΚ 1146 Β΄/10.4.2012) 
«Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις 
και επιτηδευματίες» και ΠΟΛ 1067/2013 (ΦΕΚ 775 
Β΄/3.4.2013) «Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επι-
χειρήσεις και επιτηδευματίες -Τροποποίηση των ΑΥΟ 
ΠΟΛ 1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 - Κατάργηση των 
ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/2010 και 1108/2010.».

στ) Της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1103/2017 
(ΦΕΚ Β΄ 2536/21.7.2017) «Επίσπευση επιστροφής πιστω-
τικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα 
έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγμα-
τοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, 
είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic 
Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών»».

ζ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 
968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και την αριθ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΥΟΔΔ 
689/20-12-2017) περί ανανέωσης της θητείας του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

4. Την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας επιστροφής 
ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν 
επιβαρύνουν τις πράξεις που πραγματοποιούν με ΦΠΑ, που 
λόγω του μεγέθους τους είναι χαμηλού κινδύνου, με σκοπό 
την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και τη μείωση 
του διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε τη με αριθ. ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 

2536/21.7.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τη επίσπευση 
επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων 
που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών 
τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν 
επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. 
Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευ-
μένων διαδικασιών», ως κατωτέρω:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 τροποποιείται ως 
ακολούθως:

«Οι υποκείμενοι της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 
1 κατατάσσονται με βάση το συνολικό ύψος του αιτού-
μενου ποσού τους για το προηγούμενο ημερολογιακό 
δωδεκάμηνο, κατά φθίνουσα σειρά και εντάσσονται 
στον ανωτέρω κατάλογο μέχρι εξαντλήσεως ποσοστού 
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικά αιτούμενου προς 
επιστροφή ποσού, από όλους τους υποκείμενους για το 
ίδιο ημερολογιακό διάστημα.»

Άρθρο 2
Η ως άνω παράγραφος ισχύει για καταλόγους υποκει-

μένων που καταρτίζονται από το έτος 2018 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2018 

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

jeroklis
Texte surligné 
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(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στην THEODORU 

DANCHE του Ognyan για την τελωνειακή παρά-

βαση της λαθρεμπορίας οινοπνευματωδών.

  Με την 5/2015/26.01.2018 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης 
καταλογίζονται σε βάρος της THEODORU DANCHE 
του Ognyan, με ΑΦΜ 104779505, κατόχου του αριθμ. 
380501616/27.09.2010 διαβατηρίου, εκδοθέντος από 
τις αρχές της Βουλγαρίας, αρχικά κατοίκου Χαλάστρας 
Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, συνολικά 
πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500 €), 
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και 142 παρ.2 του ν. 2960/2001, Εθνι-
κού Τελωνειακού Κώδικα, για την κατοχή χωρίς νόμιμα 
παραστατικά αγοράς και χωρίς την καταβολή των αναλο-
γούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ποσότητας 
20 φιαλών μπύρας, η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Η καταλογιζόμενη δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικίες διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. οικ.1106/53638 (7)
Έγκριση της αρ. 460/2016 απόφασης του Δημο-

τικού Συμβουλίου Δελφών επί θεμάτων που αφο-

ρούν έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων» ως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας».

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοί-
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» ως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα του 
άρθρου 52 παρ. 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
48 παρ. 9 του νόμου 4313 / 2014 (ΦΕΚ 261 Α΄).

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄) περί Δη-
μοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδό-
τηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 34-παρ. 12 και 13 του ν. 2969/1999 (ΦΕΚ 
57 Α΄) και το άρθρο 1-παρ. 2 της αριθμ. 40264/4971/2007 

(ΦΕΚ 2201 Β΄) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών κι 
Επικοινωνιών για την τοποθέτηση κατακόρυφων ελα-
στικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (ορι-
οδεικτών).

8. Την αρ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302 Β’/
16-9-2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφορια-
κών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρ-
μογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων…».

9. Τις διατάξεις του ν. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/
31-12-2009) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, ενέρ-
γειας και κλιματικής αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλο-
φορία πεζών».

10. Την αριθμ. 44070/2194/2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί καθορι-
σμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 270 
ΑΑΠ).

11. Το αρ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οργά-
νωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλο-
φορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων».

12. Την αρ. 9663/97430/2-9-2013 απόφαση Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρι-
σης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων».

13. Την αρ. πρωτ. οικ. 11181/136302/28-8-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση- 
συμπλήρωση της αρ. 9663/97430/2-9-2013 απόφασης 
της Γενικής Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθμ. 1122/9732/28-1-2014 απόφαση, αναφορικά 
με την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 
και 52Α του ν. 2696/1999, όπως ισχύει».

14. Το αρ. 5932/253077/19-12-2013 έγγραφο της 
Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Διευκρι-
νήσεις- οδηγίες περί εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα».

15. Την αριθ.13917 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών περί« Διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 250 
τ. ΥΟΔΔ/26-5-2017).

16. Την αρ. πρωτ. οικ. 1094/10310/22-1-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής.

17. Το αρ. πρωτ. οικ. 18539/232483/14-12-2015 έγ-
γραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας με θέμα «Αποφάσεις συλλογικών οργάνων ΟΤΑ 
που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (ατομικές διοι-
κητικές πράξεις)».
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18. Το αρ. 51595/9-1-2015 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Αρμοδιότητα έγκρισης κυκλο-
φοριακών συνδέσεων, εγκαταστάσεων ή πρατηρίων με 
δημοτικές οδούς».

19. Την αριθμ. 82/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής Δήμου Δελφών.

20. Την αριθμ. 460/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δελφών.

21. Τo αρ. πρωτ. οικ.29549/09-12-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών με το οποίο 
υποβλήθηκε στην υπηρεσία η αρ. 460/2016 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου κλπ στοιχεία σχετικά με κυ-
κλοφοριακή ρύθμιση στην Δ.Κ. Άμφισσας του Δήμου 
Δελφών.

22. Το αριθμ. 215/13223/30-01-2018 έγγραφο του 
τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας Ν. Φωκίδας που βεβαιώνει ότι η 
αρ. 460/2016 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δελφών είναι 
νομοτύπως ληφθείσα.

23. Το γεγονός ότι η προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις της αρ. 460/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δή-
μου Δελφών περιγράφονται, στο αριθμ.πρωτ. 21138/
23-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δή-
μου Δελφών και την Τεχνική Έκθεση που το συνοδεύει 
και αφορούν παρεμβάσεις κυκλοφοριακού χαρακτήρα 
που έχουν στόχο την καλύτερη κυκλοφοριακή ρύθμιση 
στην Δ.Κ. Άμφισσας του Δήμου Δελφών.

24. Το γεγονός ότι: α) από τις κανονιστικές διατάξεις 
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του οικείου Ο.Τ.Α. και β) η παρούσα απόφαση αφορά 
μόνο την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
αναφέρονται παρακάτω, δεν απαλλάσσει τον Δήμο από 
τυχόν άλλες εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποί-
ηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και δεν αποτελεί 
έγκριση χρηματοδότησης των έργων που απαιτούνται 
για την υλοποίησή τους, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της αρ. 460/2016 απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δελφών, με την οποία αποφασίζονται 
οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

«1. Την απαγόρευση εναλλάξ στάθμευσης ανά μήνα 
επί της οδού Ήρας στις πλευρές του οδοστρώματος και

2. Την τοποθέτηση επί της οδού Ήρας απαγορευτικών 
πινακίδων (κάθετη σήμανση) Ρ-41 και Ρ-42».

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

- Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση της εν 
λόγω κυκλοφοριακής ρύθμισης (π.χ. τοποθέτηση κατάλ-
ληλης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, χρήση κατάλ-
ληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με τον Κ.Ο.Κ. και 
ειδικότερα των απαιτήσεων του αρθ. 34 αυτού, καθώς 
και με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών Με-
ταφορών και Δικτύων (Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών 
έργων, Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας).

- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε με την εφαρμογή των 
προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

- Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση να υποστη-
ρίζει και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

- Η υλοποίηση της ρύθμισης θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Δελφών, ο οποίος καθ όλη την χρονική διάρκεια 
εφαρμογής της εν λόγω κυκλοφοριακής ρύθμισης υποχρε-
ούται να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της Δ.Κ. 
Άμφισσας του Δήμου Δελφών, παρακολουθώντας και συ-
ντηρώντας τα σχετικά έργα (οδόστρωμα- σήμανση κ.λπ.).

- Αυτοδίκαιης ανάκλησής της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί 
από τους αρμόδιους φορείς και με την απόφαση αυτή.

- Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

- Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

- Να τηρείται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στο 
(23) του διατακτικού έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών Δήμου Δελφών, βάσει του οποίου λήφθηκε η 
460/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 13 Απριλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

Ι

Αριθμ. 100/2018-1324 (8)
   Έγκριση μεταβολής γνωστικού αντικειμένου Αι-

κατερίνης Ραπτοπούλου και Ιωάννη Σανάκη. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ιδρυτικό νόμο 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστη-

μονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13/8-2-1985).
2. Το προεδρικό διάταγμα 71/1987 «Οργανισμός του 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΟΣ” (ΕΚΕΦΕ “Δ”)» - (ΦΕΚ Α΄ 43/30-3-1987) όπως έχει 
συμπληρωθεί με το π.δ. 583/1988 «Συμπλήρωση του 
π.δ. 71/1987 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” ΦΕΚ 43/Α΄/1987» - 
(ΦΕΚ Α΄ 281/14-12-1988) και τροποποιηθεί με το 
π.δ. 19/2000 «Τροποποίηση του π.δ. 71/1987 «Οργανι-
σμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
“Δημόκριτος” (ΕΚΕΦΕ “Δ”) ΦΕΚ 43/Α΄/β7» - (ΦΕΚ Α΄ 15/
3-2-2000).

3. Την υπουργική απόφαση 4909/ΦΟΡ/258/1995 «Εσω-
τερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” (ΕΚΕΦΕ “Δ”)» - 
(ΦΕΚ Β΄ 221/28-3-1995) όπως ισχύει με ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 
123/τ. Α΄/7-7-2016) (άρθρο 43 παρ. 2).
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4. Τον ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15-02-2017) άρθρο 28.
5. Τον ν. 4386/2016, άρθρο 16 "Αντικατάσταση του 

άρθρου 18 του ν. 4310/2014".
6. Την με αρ. πρωτ. 110/1/659/8-2-2006 απόφαση του 

Διευθυντή ΕΚΕΦΕ «Δ» και Πρόεδρου του Δ.Σ., με την 
οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, 
την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού, την Προϊσταμένη 
Τμ. Προσωπικού, κ.λπ.

7. Την με αρ. πρωτ. 110/1/11.100/14-7-2011 απόφαση 
του Δ/ντή ΕΚΕΦΕ «Δ» και Προέδρου του Δ.Σ., αναπλήρω-
σης Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικού.

8. Την με αρ. πρωτ. 100/2013-317/23-01-2013 από-
φαση του Διευθυντή ΕΚΕΦΕ «Δ» και Προέδρου του Δ.Σ., 
τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων ΕΚΕΦΕ «Δ».

9. Την με την με αριθμ. 15403/08-02-2017 απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 58/ΥΟΔΔ/08-02-2017) 
"Διορισμός Γ. Νούνεση στη θέση του Δ/ντή του ΕΚΕΦΕ «Δ»".

10. Την με α.π. 280/2017-3157/06-12-2017 αίτηση της 
Αικατερίνης Ραπτοπούλου περί μεταβολής του γνωστι-
κού αντικειμένου της.

11. Την με α.π. 280/2017-3158/06-12-2017 αίτηση του 
Ιωάννη Σανάκη περί μεταβολής του γνωστικού αντικει-
μένου του.

12. Το με α.π. 210/2018-85/19-01-2018 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα του ΙΝΝ με το επισυναπτόμενο σε αυτό το 
από τις 21-12-2017 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρί-
ασης του ΕΣΙ του ΙΝΝ με τη διατύπωση της σύμφωνης 
γνώμης του.

13. Το με α.π. 010/2018-248/29-03-2018 απόσπασμα 
πρακτικού της 620ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ "Δ".

14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Τακτικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της 
Αικατερίνης Ραπτοπούλου, Ερευνήτριας Α΄ Βαθμίδας 
του ΙΝΝ από «Παρασκευή και μελέτη υλικών χαμηλών 
διαστάσεων του ενδιαφέροντος του ΙΕΥ» σε «Συνθετική 
Ανόργανη Χημεία και Κρυσταλλογραφία Ακτίνων-Χ».

2. Τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του 
Ιωάννη Σανάκη, Ερευνητή Α΄ Βαθμίδας του ΙΝΝ από 
«Μελέτη νανοδομικών υλικών με βάση τον άνθρακα» 
σε «Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Μοριακών 
και Νανοδομικών Υλικών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aγία Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

  Ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ 

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
     Στην 2/23917/0004/16.3.2018 απόφαση του Υπουρ-

γού Οικονομικών, με θέμα: «Κατανομή θέσεων προσω-
πικού στις Υπηρεσίες εντός της Γενικής Γραμματείας 

Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών», 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1083/τ. Β΄/26.03.2018, 
γίνονται στη σελίδα 12173, οι εξής διορθώσεις:

1. Στην παρ. 1 του διατακτικού της απόφασης διορ-
θώνεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων προσωπικού

από το εσφαλμένο: «διακόσιες δεκατέσσερις θέσεις 
(214)»,

στο ορθό: «διακόσιες εννιά θέσεις (209)».
2. Στον πίνακα α) Θέση προσωπικού Ειδικών Θέσεων 

διορθώνεται
από το εσφαλμένο, όπως έχει δημοσιευθεί (στον οποίο 

λείπει μία γραμμή και δεν περιλαμβάνεται η θέση του 
Προϊσταμένου Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύ-
σεων),

στο ορθό: α) Θέσεις προσωπικού Ειδικών Θέσεων:

Κατηγορία/Βαθμός Γ.Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τομεακός Γραμματέας/
Ε.Θ. 1ος Βαθμός 1

Προϊστάμενος Κεντρικής 
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘ. 85,

ΠΑΡ. 1 και 2 π.δ.142/2017
2

(  Από το Υπουργείο Οικονομικών)

I

(10)
      Στην Γ4α/Γ.Π. οικ. 13273/13.2.2018 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 621/
23-2-2018 (τεύχος Β΄) και που αφορά στη διαδικασία 
προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ, 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο:
«γ) ότι έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπη-

ρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι 
ήδη ιατρός του Ε.Σ.Υ.»

στο ορθό:
«γ) ότι είναι ιατρός του Ε.Σ.Υ. διεκδικεί ομοιόβαθμη 

θέση με αυτή που κατέχει και έχει συμπληρώσει δύο (2) 
χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στη θέση του».

  (Από το Υπουργείο Υγείας)

I

(11)
      Στην 40/06-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χαλκηδόνος 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 544/Β΄/20-02-2018, στη σε-
λίδα 6945, στην Α΄στήλη, στον 44ο και 47ο στίχο εκ των 
άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: "συνολικά"
στο ορθό: "ανά εξάμηνο".

  (Από το Δήμο Χαλκηδόνος)  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 κυκλο-
φορία 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 ιστο-
σελίδα 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 Τμή-
μα 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) 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) 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 
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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες 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 Συν-

δρομητές. 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 δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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